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Viure la Pasqua
El títol d’aquest article també podria ser: algunes característiques de l’espiritualitat pasqual.
Cada temps fort de l’any litúrgic remarca, insisteix en, algun aspecte de la vida cristiana:
l’esperança, a l’Advent; la conversió, durant la Quaresma... Però és evident que aquestes
virtuts les hem de viure sempre. Fins que el Senyor torni haurem d’estar amb una actitud
d’espera atenta tots els dies de l’any. I constantment ens hem de convertir, quan som petits i
quan som grans.
Ara estem vivim el temps de Pasqua, l’anomenada cinquantena pasqual, és a dir els 50 dies
de festa en honor de Jesús Ressuscitat. El darrer dia, el número 50, que això vol dir
Pentecosta, no és una festa a part, com una altra pasqua. El podem comparar com el petard
final, més sorollós, que de cap manera podem separar de tota la traca.
Els textos d’aquest temps litúrgic, lectures, salms, cants, oracions... insisteixen en actituds o
virtuts algunes de les quals poso ara a la vostra consideració, per si us poden ajuden com
m’ajuden a mi:
1. Alegria. Avui és el dia en què ha obrat el Senyor, alegrem-nos i celebrem-ho! (Salm 118 ó 117,24). Aquesta frase
formava part del salm responsorial de la missa del dia de Pasqua i del de la seva octava. De quin dia es tracta si,
segons Jesús, Déu obra, treballa, cada dia? Per a nosaltres es tracta del dia de la resurrecció del Senyor, la seva
victòria sobre la mort. La seva resurrecció és penyora de la nostra, per això hem perdut la por a la mort i a tota la seva
família: malaltia, disminució, accident, odi, por, enveja...
Sant Pau ens ensenya a riure amb els qui estan alegres i a plorar amb els qui ploren. Per estrany que sembli ens és més
fàcil compartir el dolor del qui pateix, que l’entusiasme del qui està content. Només cal fixar-se en la quantitat
d’imatges de Crist Crucificat, de la Mare de Déu dels Dolors, i les poques de Crist Ressuscitat. Fem la prova d’unirnos a la immensa alegria de la Vida Nova de Crist ressuscitat, d’unir-nos a la felicitat i la bellesa esclatant de Maria
Assumpta al cel, i veureu com deixem de tenir cara de pomes agres.
2. Un sol cor. Todos unidos formando un solo cuerpo... un pueblo que en la Pascua nació. És un dels cants del full
“cantos de Pascua” La passió de Jesús va dispersar els deixebles. Però la resurrecció els va aplegar. Tots els creients
vivien units...La multitud des creients tenia un sol cor i una sola ànima... tots es reunien unànimement... Són frases de
la primera lectura de l’octava de Pasqua (dels cicles A, B i C). Opino que en aquest aspecte podem avançar força. La
dimensió comunitària de la nostra fe no ens entusiasma, parlant en general; tendim a l’individualisme o màxim al meu
grupet de sempre. Cadascú pot pensar quins són els passos que pot fer en aquest sentit.
3. Ser testimonis. Vosaltres.... vau demanar a Pilat que us indultés un assassí, mentre matàreu el qui ens obre el camí
de la vida. Però Déu l’ha ressuscitat d’entre els morts. Nosaltres en som testimonis! Són paraules de sant Pere a la
primera lectura de la missa d’avui, i seria llarga la llista de les vegades que surt aquesta expressió al Nou Testament.
Pere i els altres apòstols n’estaven convençuts que ser testimonis era la seva missió. En el segle XXI els testimonis
som nosaltres. Segons el lloc i el moment podrem donar un testimoniatge explícit de la nostra fe, mentre que altres
vegades només ens serà possible el testimoniatge de les obres. Si el demanem, no ens faltarà el do de l’Esperit per
saber discernir el que cal fer o dir en cada circumstància.
4. L’Esperit Sant. És el gran regal de Jesús ressuscitat. Com diu la quarta pregària eucarística: L’Esperit acaba l’obra
de Crist en el món, duent a termes la santificació de totes les coses. Durant el temps de Pasqua hem d’intensificar
l’oració demanant la vinguda de l’Esperit, com feien els apòstols i Maria a Jerusalem. Sense Ell no podem viure amb
alegria, ni ser una comunitat unida, ni ser testimonis... ni viure qualsevol altre aspecte de la vida cristiana, de la fe que
es va professar el dia del nostre baptisme i que un cop més hem renovat la nit o el dia de Pasqua.

L’esplai de la parròquia
Seguint la cadena d’articles sobre els dels diferents grups que fan activitats a la nostra parròquia, i que va començar
el número passat amb la Coral Oronell; ara, Mn. Carles, vicari, i els monitors ens fan arribar aquest article.

Els esplais de les parròquies no són un grup d’infants o d’amics que es
troben per passar-s’ho bé només. Els esplais van néixer en el si de les
comunitats parroquials amb l’objectiu i el sentit de descobrir Jesús viu i
ressuscitat (mai millor dit ara en aquest temps pasqual) en la vida dels joves i
en les seves relacions. Una dimensió molt important, central, en la vida
cristiana és la sagramental, però després, aquest amor de Déu celebrat s’ha de
viure: “aneu-vos-en en pau”, vol dir que aquesta pau que hem celebrat i rebut
en la missa, ara l’hem de viure amb els germans.
I una bona manera de fer-ho amb els petits i joves és amb l’esplai. Hi ha moltes maneres, sí, però en
l’esplai tots ells s’hi apleguen expressament: descobrint l’amor de Déu viu en els germans, jugant, rient,
cantant, fent tota mena d’activitats; i descobrint l’amor de Déu viu en la creació, amb sortides, colònies...
L’esplai d’aquesta parròquia es reuneix els dissabtes al dematí: d’11h a 13’30h., amb la
col·laboració de Mn. Carles i uns monitors de la parròquia. Ara hi ha uns 15 nens i nenes que venen a
l’esplai els dissabtes, però tot i ser pocs comparats potser amb d’altres esplais (que s’animin més!, convideu
als nens i nenes familiars i coneguts!), s’ho passen d’allò més bé i ja porta en marxa 10 anys!!!
Una de les activitats fortes, on s’apunten ara sí molts més i també col·laboren més monitors, és a les
colònies. I aquest any, com no, ja hi són aquí! El requadre de tot just a sota conté la informació:

COLÒNIES D’ESTIU
1-8 de juliol
A la casa de l’Aldric (http://www.aldric.org)
...instal·lacions, entre d’altres, amb piscina, camp de futbol, vòlei, bàsquet,
prat i paisatge envoltants.

Romanyà de la Selva (Baix Empordà – Girona)
Preu: 235€
•

100€ quan s’entrega la butlleta d’inscripció (n’hi ha al cancell, despatx...), i la resta després.

•

Tot i ser un preu molt assequible no totes les famílies que volen que els seus fills hi vagin poden
permetre’s pagar aquest petit plus econòmic que representa. Es desitja que tots els feligresos de la
parròquia que puguin, ajudin a subvencionar el cost econòmic que implica. Cap nen sense colònies!

Més informació, als mossens (per exemple, al despatx parroquial) i als monitors (els dissabte matí), els hi
podeu preguntar.

Col·lectes
Dijous Sant: a la col·lecta destinada a Caritas Parroquial es van recollir: 628,20 euros.
Divendres Sant: col·lecta pels cristians que viuen al Terra Santa, es van recollir: 476,50 €
Col·lecta per a les colònies d’estiu: el passat diumenge a les misses hi havia monitors
repartint rosquilles al cancell, i es va recollir: 371€.
Moltes gràcies a tots per la vostra generositat!
Parròquia de Sant Pius X, c/ Cardenal Tedeschini, 52 · 08027 Barcelona · telf. 933 528 006 · url: www.santpiusx.net · email:
parroquia@santpiusx.net. MISSES: Feiners, dissabtes i vigílies: 9h i 20h. Diumenges: 9h, 11’30h, 13h í 20h.
CONFESSIONS: Dissabtes i vigílies, de les19,15 a les 19,45 – Diumenges i festes: de les 10,45 a les 11,15. I també a hores
convingudes. DESPATX PARROQUIAL: Dilluns, dimecres i divendres de 18 a 19,30h. ASSISTÈNCIA SOCIAL: Dimarts
de 18h a 20h.

