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Declaren assumir la cultura del diàleg com a 

camí; la col·laboració comuna com a conducta; 

el coneixement recíproc com a mètode i criteri 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

CRIST VIU 
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La fraternitat 
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Fra Eduard Rey, caputxí, president de l’URC 

 

Quedeu-vos a la ciutat fins que sereu revestits de la força que us vindrà de 
dalt (Lc 24,19). L'evangeli de Lluc que seguim aquest any acaba deixant els 
deixebles a l'expectativa. Han vist el Ressuscitat, han menjat amb Ell, saben 
que la creu no ha tingut la darrera paraula. Però han d'esperar. Aparentment, 
als ulls del món, Jesús és mort, i el seu grup està desfet o atemorit. Només 
ells han viscut una història diferent, o saben que la història no ha fet més que 
començar. La força que vindrà de dalt els mourà a donar testimoni, però no 
canviarà l'actitud d'expectació. Jesús endut al cel tornarà (Fets 1,11). 

Aquests dies, d'ençà que sóc a la junta de la URC i que participo en trobades 
de provincials i delegats de les diferents congregacions, la imatge dels 
deixebles reunits, sigui a Galilea entorn de Jesús, sigui a Jerusalem la vigília 
de Pentacosta, m'ha vingut sovint a la ment. Passem moments no del tot 
fàcils, tot i que és possible que cap moment de la història ho hagi estat. Però 
en el fons de les preocupacions pròpies del moment, batega en nosaltres, i 
així ho percebo sovint quan ens trobem, aquest coneixement secret que la 
història acaba bé, que ja ha acabat bé anticipadament en la Resurrecció del 
Senyor. Hi ha una pau i una benaurança que brollen de la presència secreta 
de Jesús on dos o tres es reuneixen en el seu nom. 

A la passió segons sant Joan, el do de l'Esperit es troba ja en la mateixa creu 
del Senyor (Jn 19,30). Obrim-nos a rebre'l, doncs, en tota dificultat i 
sofriment. Deixem que ens obri perspectives inesperades, que ens trenqui 
els esquemes, que ens ensenyi les llengües per anunciar la notícia de la 
Pasqua, saben que Ell és a la dreta del Pare, però que al mateix temps és 
amb nosaltres cada dia fins a la fi del món (Mt 28,20).  

Bona Pasqua! 

Missatge de Pasqua 
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DIJOUS SANT 

 

 

 

“Feu això per 

celebrar el 

meu 

memorial” 
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Divendres sant 

 

 

Les seves ferides ens curaven (1P 2,24) 
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DISSABTE SANT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Davant del buit, 

jornada de reflexió, 

de silenci, d’interioritat, 

de pregària, 

d’espera. 
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Diumenge de resurrecció 
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INDICIS D’ETERNITAT 

 

Passada la mort dramàtica del crucificat, Josep d’Arimatea, després de parlar 
amb Pilat d’amagat, aconsegueix el cos de Jesús per donar-li sepultura. Un 
grup de persones, en el qual hi ha Nicodem, amortalla el cos i el perfuma fins 
que el deixen al sepulcre. La foscor de la nit facilita la discreció en què es 
mouen. El descans sabàtic serveix de pausa per repassar al cor i la ment tots 
els fotogrames d’uns dies trepidants. La vida increïble de Jesús truncada per 
la mort. Fi de la història. Fi de la història? 

Maria Magdalena simbolitza la 
humanitat que plora davant del 
sepulcre. Nostàlgia d’un passat que 
no tornarà. Resignació sense 
esperança. Tot s’acaba. Res no 
perdura. Fullaraca que s’emporta el 
vent. Retenció possessiva. Jesús 
inaugura un cel nou i una terra 
nova. Diu a Magdalena: «Deixa’m 
anar.» El despreniment obre indicis 
d’eternitat. L’amor no passarà, 
perquè tot passa menys l’amor. 

Sovint els grups discuteixen si hi ha 
vida després de la mort. La 
pregunta fonamental és una altra: 
«Hi ha vida abans de la mort?» 
Sovint, moltes persones vegeten, 
consumeixen de manera inconscient 
la seva existència. Un itinerari 
irrellevant: néixer, créixer, reproduir-se i morir. Només pot estimar qui viu i 
només viu de veritat qui estima. Per això Jesús diu a Magdalena: «Ves a 
trobar els meus germans.» L’aparta del seu projecte tancat perquè pugui 
proclamar al món: «He vist el Senyor.» Temps d’experiència vital. Molts 
raciocinis barats per no comprometre’s serveixen de coartada. Com si els 
errors dels altres, com si les febleses de l’Església, fossin una excusa de 
veritat per justificar el meu replegament i el meu individualisme. 

La resurrecció és un cant a l’amor i a la vida. Crear les condicions dignes 
perquè cada persona es pugui desenvolupar com a tal. Obrir el cor a Déu i 
obrir-lo també als homes i les dones. El temps de Pasqua accentua el 
compromís per la vida i ens impulsa a saber descobrir en cada moment els 
indicis d’eternitat que ens brinda. El bé, la llibertat i l’amor són sempre l’última 
paraula. 
 

Lluís Serra Llansana 
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  UN SÍMBOL EN FLAMES 

 

tot passa menys l’amor 
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Contacta amb nosaltres 
Lluís Serra Secretari general de l’URC sec.urc@confer.es 

 Director del CEVRE sec.general@urc.cat 
Olga Mª Sánchez Secretària auxiliar de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 

 Dilluns a divendres: 09.30 – 13.30  

Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @Religiosos.cat 
Telèfon 933 024 367  
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