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jo soc la resurrecció
i la vida

El Greco va pintar el quadre «La Resurrecció de Crist» entre els
anys 1597-1600 com a part d’un retaule per a l’església del
seminari dels Agustins a Madrid. El pintor s’inspira en el
relat de l’Evangeli de Mateu, i ens planteja una impactant
escena en dos plans. En un hi veiem la divinitat: Jesús
enlairat, gloriós i serè; en l’altre, que hi contrasta fortament,
la mundanitat: al peus de Jesús un grup de soldats
espantats. És convenient fixar-se en la gestualitat dels
soldats: cada un reacciona de forma diferent davant allò
que està succeint però que no acaba de comprendre. El
Greco ens vol mostrar així els diferents graus de
coneixement de la divinitat: Déu és una llum poderosa que
primer enlluerna, després sorprèn, i finalment s’assumeix
com a esdeveniment joiós.
A la segona lectura d’avui sant Pau ens ha parlat de
la centralitat de la fe en la resurrecció de Jesús. Aquesta fe
és fonamental perquè ens impulsa a fer el procés que
podem observar en els soldats del quadre: enlluernament,
sorpresa, i finalment identificació amb Jesús.
Això darrer és essencial: per a un cristià Jesús no pot
ser només algú que va ressuscitar fa dos mil anys; Jesús
també ha de ressuscitar cada dia en la pròpia vida. Com diu
sant Pau: si Jesús no va ressuscitar la nostra esperança és
vana, cert, però si no el situem en el centre de la nostra
vida, aleshores el nostre fer no és cristià i, com veiem al
quadre, Jesús és en un lloc i nosaltres en un altre. Cal viure
com Jesús va viure per a ressuscitar com ell ho va fer. «Crist
ha ressuscitat d’entre els morts, com a primícia de tots els
qui han mort» (1Co 15, 20)

cultes de la setmana
la campana avisa

Dissabte,

dia 16:

DIUMENGE,dia 17:
Dissabte, dia 23:
DIUMENGE, dia 24:

A les 20,00: Missa (difs. Francisqueta Soler i
Torrentgenerós, cap d’any)
A les 11,00: Missa cantada (difs. Conxita
Llagostera i Vivet, Sda. Flia.; Marina Carbonell i
Feliu, Sda. Flia)
A les 20,00: Missa (dif. Miquel Codina i Pujol)
A les 11,00: Missa cantada (difs. Francesc
Bosch i Solà, Sda. Flia.; Josep Masó i Ricard
Suriñach; pels pessebristes difunts; a la M. de D.
del Sòl del Pont en ac. de gr.; a St. Pere, Sta.
Tecla, St. Llucià, St. Cosme i St. Damià)

la campana avisa

ENTERRAMENT: Divendres es celebrà el Funeral i
l’Enterrament d’Hilari Vilà i Vilà, que morí el dimecres a
l’edat de 79 anys. Al cel sigui!
CÀRITAS INFORMA: Es necessita un cotxet per un
nadó. Telefonar al 938500185 o 938541024. Moltes
gràcies.
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € per Mans Unides
i un de 10 € i un de 20 per la parròquia. Moltes gràcies.

