
Fragments de “Pasqua” de David Jou 
 

Què vol dir ressuscitar?... 
Les millors paraules, els millors moments, 
els grans amors, la tendresa insondable, 

allò inimaginable, 
¿viuran finalment en un àmbit diví? 

O quina altra plenitud inexpressable, 
quin altre acolliment, quin altre destí? 

¡Quin gust de porta oberta, 
aquesta Paraula que promet i desconcerta, 

aquest abandonar-se a la força d’existir! 
En una alba màgica, en una llum incerta, 

el que havia de ser tomba floreix com un jardí. 
 

En aquests versos, David Jou, ens convida a pensar sobre el 
sentit de la Pasqua i de la Resurrecció. Ens presenta uns mots 
que van més enllà d’una experiència física. Jou ens mostra el 
fet de ressuscitar com el saber viure la vida confiats en Déu. 
Poder donar a cada fet que vivim, a cada sentiment,  la força 
d’una vida confiada en l’amor i la serenitat de Déu. La Pasqua 
és una porta oberta a una vida entregada i plena. És el saber 
renéixer després de cada sotragada, de cada entrebanc. Alba, 
llum i jardí, amb aquestes paraules Jou ens defineix un dels 
moments més importants pels cristians, un tornar a néixer no 
tan físicament sinó més espiritualment. Donant un sentit més 
ampli a les seves paraules, és la Pasqua la nostra primavera que 
arriba després del fred hivern per reomplir-nos de llum i 
escalfor.  
 
 
 
DIUMENGE, dia 7:    A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Florenci 

Malian i Dolores Gallart) 
Dilluns,         dia 8:     A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Alfons Torrents)  
Dimarts,        dia 9:     A les 19,00: Rosari i Missa (a la M. de D. del Sòl 

del Pont en acció de gràcies) 
Dimecres,   dia 10:     A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Antònia Moratona) 
Dijous,         dia 11:    No hi ha missa 
Divendres,  dia 12:     A les 19,00: Rosari i Missa (difunts de la 

parròquia)  
Dissabte,    dia 13:     A les 20,00: Missa (dif. Encarnació Cateura i 

Capellas) 
DIUMENGE,dia 14:     A les 11,00: Missa cantada (difs. Loreto Ballana i 

Josep Masoliver) 
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la campana avisa     la campana avisa     BATEIG: Dissabte, dia 6, durant la missa de les 8, es celebrà 
el bateig de la Carla Codina i Blàzquez, de 10 anys d’edat, que 
fa uns mesos demanà de ser batejada i s’hi ha preparat durant 
aquest temps. Per molts anys! 
 
CONFIRMACIÓ: Divendres, dia 5, a 1 quart de 10, es reuní 
el grup de nois i noies que es preparen per a la Confirmació. 
 
NETEJA A L’ESGLÉSIA: Dijous, dia 4, a la tarda, el grup 
de voluntàries que cada mes es troba per escombrar i fer neteja 
de l’església i capella del santíssim, ens tornà a fer aquest 
servei. Moltes gràcies. 
 
ENTERRAMENT: Dimarts, dia 2, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Soledat Serrat i Codina, que morí el dia abans 
a l’edat de 57 anys. Al cel sigui. 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 100 € per Bobog, un de 
100 per Càritas i un de 100 per les necessitats de la parròquia. 
Moltes gràcies. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


