
 

Avui deixem les notícies i recordem la NOTÍCIA 
 

Avui deixem les notícies i recordem la NOTÍCIA: 
JESÚS,  
després de compartir la taula amb els deixebles,  
després de pregar a l’hort de les oliveres,  
després de ser apresat, assotat i jutjat, 
després de ser condemnat a mort injustament,  
després de ser crucificat fora dels murs de la ciutat,  
després de morir a la creu,  
després de ser enterrat al sepulcre,  
HA RESSUSCITAT. 

Avui és el dia en què ha obrat el Senyor (La Missa de cada dia – Editorial Claret) 
Avui és Pasqua, el dia més gran del món. El dia de la llum. El dia sense nit. El dia de la vida. Jesús ha vençut la 
mort per l’amor del Pare, que no vol que el seu Fill experimenti la corrupció del sepulcre. L’Esperit Sant, que 
alimenta la nostra fe amb la seva llum, ens obre els nostres ulls i el nostre cor, com féu amb els apòstols 
atemorits, per poder creure i afirmar que Jesucrist és l’Etern Vivent. 
– Jesucrist viu en el Pare: el seu mateix cos, martiritzat a la creu, ara viu gloriós a la dreta de Déu. 
– Jesucrist viu en la seva Església: el seu Esperit és present i actua amb signes visibles i poderosos en el seus 
fidels, que viuen enmig del món, i condueix, vetlla i vivifica la seva Església, ja que tenim la ferma promesa que 
mai no ens deixarà. 
– Jesucrist viu en els creients: que són temple i habitacle del seu Esperit, en una presència real i comunicativa 
que els ulls humans no poden reconèixer, però sí els ulls de la fe, que el saben veure, i escolten la seva veu, i 
parlen amb Ell, i deixen que el seu cor es converteixi, i fan camí amb Ell cap a la casa del Pare. 
– Jesucrist viu en el món: en una lluita ferotge, constant i decisiva contra el mal, el pecat i la mort, que ja han 
estat vençuts, tot i que encara actuen i fuetegen les filles i els fills de Déu, amb flagels de llàgrimes, fam, 
injustícia, violència, pobresa i opressió. Però, els que volem seguir Jesús, gràcies a la seva Victòria, sabem del 
cert, creiem i professem que el bé és més fort que el mal, que l’amor és una força invencible, que viure estimant 
és viure vencent, perquè Crist Ressuscitat és la nostra vida. 
Avui és el dia en què ha obrat el Senyor, fes que ho sigui cada dia de la teva vida! 
 

HOREB us desitja BONA PASQUA!!! 
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