
Fragments de “Diumenge de Resurrecció” de Pilar Rahola 
“[Pasqua] és un dia de glòria per als catòlics, perquè encarna 
l'esperança del renéixer, del no morir. […] Tanmateix, no voldria 
parlar de mort sinó de vida en un diumenge que justament la 
glorifica...Em pregunto si el missatge de resurrecció no s'hauria 
de centrar en els sectors més vulnerables, potser perquè són ells 
els que necessiten una segona vida justament en aquesta vida. Ara 
que un altre jesuïta ha arribat al papat amb un agut sentit social, 
seria el moment de desproveir la idea de Déu de tanta 
parafernàlia barroca i tanta pompa, i retornar a la idea pura de 
l'esperança. Estimat amic, no crec en Déu, però crec en aquests 
éssers humans magnífics a qui Déu ha il·luminat per al bé. No sé 
si la fe salva ningú de la mort, però hi ha una fe de llum, de 
bondat, de lliurament que en salva molts de la mateixa vida, quan 
aquesta és un viatge costerut. Et confesso que no m'agraden gens 
els passos de Setmana Santa, amb tota aquesta simbologia de la 
Inquisició tan visible i amb aquest gust públic per la tortura. 

Però en dies com avui penso en els que són en qualsevol 
lloc del món convertint la seva fe en mà que dóna la mà. I aquesta 
sí que és una gran resurrecció, perquè dóna esperança tangible a 
la tragèdia quotidiana. És aquest Déu, estimat amic, el que 
hauria de renéixer cada dia.” 
En aquest fragment, l’autora que es confessa no creient 
paradoxalment fa una afirmació amb profund sentit pasqual, en dir 
que és en els actes d’amor, d’ajut als necessitats de cada dia allà 
on podem reconèixer-hi Jesús ressuscitat. De fet, aquest és també 
el sentit de la frase que llegíem en l’Evangeli a la Vetlla pasqual: 
“Jesús els digué. No tingueu por. Aneu a dir als meus germans 
que vagin a Galilea i que allà em veuran.” Galilea representa la 
vida quotidiana, el camí que féu Jesús i és allà on l’hem de trobar 
ressuscitat, dia rere dia. 
 
 
DIUMENGE,dia 30:    A les 11,00: Missa cantada (difs. Família Minoves 

Vilaregut; esp. Ramon Subirana i Ramona 
Muntadas) 

Dilluns,        dia 1:     A les 10,30: Missa cantada (difunts de les Cases 
Noves)  

Dimarts,       dia 2:     A les 19,00: Rosari i Missa (a la M. de D. del Sòl 
del Pont en acció de gràcies) 

Dimecres,    dia 3:     A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Maria Prat Orriols) 
Dijous,          dia 4:    No hi ha missa 
Divendres,   dia 5:     A les 19,00:Rosari i Missa (difunts de la parròquia)  
Dissabte,     dia 6:     A les 20,00: Missa (difs. esp. Josep Pons i Elvira 

Puigoriol) 
DIUMENGE, dia 7:     A les 11,00: Missa cantada (difs. Esp. Florenci 

Malian i Dolores Gallach) 
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la campana avisa     la campana avisa     MISSA A LES CASES NOVES: Dilluns, 1r de maig, a 2 
quarts d’11, se celebrarà la missa a la plaça de les Cases Noves 
en el dia de la seva festa. 
 
CASALOT: Dissabte, dia 6, a 2 quarts de 10, comença la 
sortida d’infants, joves, monitors i pares a Bellmunt, que 
acabarà amb un dinar al Casalot. És la sortida que es fa cada 
any a algun cim, organitzada pel Oreos, els representants de 
cada grup que hi ha al casalot. 
 
PRIMERA COMUNIÓ: Dissabte, dia 6, a les 7, hi ha 
tercera i última trobada dels pares que tenen infants que faran 
la primera comunió. 
 
50È PELEGRINATGE A LURDES: Serà del 17 al 24 de 
juny, presidit pels bisbes de Vic i de Solsona. Tots els voluntaris 
o malalts que hi vulguin participar ja es poden apuntar. 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € per Bobog i un de 50 
per les necessitats de la parròquia. Moltes gràcies. 
 

 
 
 
 
 
 

 
3a conferència del cicle “Cultura i Religió” 

 

POESIA, NATURA I ESPIRITUALITAT 
 

A càrrec de Roger Canadell, professor de literatura de la UOC 
 

Dia 13 de maig, a les 5, als locals parroquials 


