
 

PAU A VOSALTRES I PERDÓ PER A TOTHOM... 

...són els missatges de Jesús ressuscitat. El vespre d’aquell mateix 
diumenge de Pasqua el Senyor ressuscitat s’apareix a la seva 
comunitat reunida. Els apòstols tenen les portes de casa tancades, i 
els seus cors també tancats per la por. Crist passa per enmig de les 
portes, obre els cors dels deixebles i els dóna pau, alegria, el seu 
Esperit i una missió per a 
complir: continuar la seva 
obra creadora, salvadora,i 
santificar el món perdonant 
els pecats. Cada diumenge 
torna a aparèixer mentre 
celebrem la Missa. Ens ve a 
portar més pau, perdó, 
alegria i força. Sabedors 
que Ell és la font de la vida 
i de l’Amor, no deixem 
perdre cap Diumenge sense 
retrobar-nos amb Jesús. 
Ben cert que no el veurem amb els ulls del cos però... FELIÇOS si 
sentim la seva presència sense veure’l. Com Tomàs mirem i adorem 
les seves llagues, signes d’amor i de victòria, i ens ajudaran a creure 
més. 

Enfortits per la fe i l’alegria de Jesús ressuscitat 
siguem portadors del seu perdó i de la seva pau. 

DIUMENGE DE LA DIVINA MISERICÒRDIA.  
El segon diumenge de Pasqua és anomenat també el Diumenge de 
la Divina Misericòrdia. Jesús Ressuscitat envia els apòstols a tots 
els pobles a perdonar els pecats. La bondat del Senyor és eterna, i 
la seva misericòrdia infinita. Lloem Jesucrist i donem-li gràcies 
perquè ens ha deixat el sagrament i el ministeri de la reconciliació. 

MOVIMENT PARROQUIAL MARÇ 2021. 
Han passat a viure  per sempre amb Crist Ressuscitat: 
   Rosa Santana Duartis.  Mª Rosa Vergés Martos 

COL·LECTA DEL DIVENDRES SANT. 
El Divendres Sant varem fer la col·lecta per ajudar a l’Església del país 
on visqué i morí Jesús. Actualment els Pares Franciscans custodien 
aquests llocs Sants on el Senyor mostrà el seu amor a nosaltres. Cada 
any la Parròquia i els que ens acompanyen en aquestes festes són 
generosos i bons col·laboradors. Es recolliren 553 €. Moltes gràcies! 

ELS SIGNES DE LA PASQUA. 
El Ciri Pasqual: Jesús Ressuscitat és la nostra llum que il·lumi-na les 
tenebres i fa esvair les nostres pors. L’aigua beneïda i l’aspersió al 
començament de les misses ens recorda el nostre compromís baptismal. 
Jesús Ressuscitat és la nostra Vida. Vestits blancs que indiquen festa i 
alegria. I el Cant de Pasqua: Al·leluia. 

VISQUEM LA PASQUA!!! 
Durant la Quaresma tenim els divendres com a dies penitencials, 
acompanyant Jesús en el desert o a la Creu. Durant la Pasqua som 
convidats a viure amb més intensitat els Diumenges, dia de la 
Resurrecció i alegrar-nos amb Jesús per la seva Victòria i  per la seva 
presència entre nosaltres. Escoltem i posem en pràctica els seus 
missatges pasquals:  
No busqueu entre els morts aquell que és viu; Jesús ha ressuscitat! (I 
Diumenge) 
Sigueu portadors de Pau i de Perdó. Feliços els qui creuen sense haver 
vist (II Diumenge).  
Aneu i prediqueu l’Evangeli per tot el món (III Diumenge). Escolteu la 
veu del Bon Pastor. (IV Diumenge).  
Estigueu units a Crist com les sarments al cep (V Diumenge). 
Estimeu-vos els uns als altres com Jo... (VI Diumenge).
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