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«LÒGICA DE L’EVANGELI: 

Som arribats a la festa de les festes: Pasqua de resurrecció. La lògica 
de l’Amor és la que ha vençut la lògica de la creu. La nostra fe en 
Déu s’ha vist confirmada, perquè en Jesucrist cadascú de nosaltres 
intueix la seva pròpia victòria. L’Amor és
Som cridats a l’esperança, i a l’alegria sens fi. Avui és Pasqua, i ho és 
sempre que no ens deixem vèncer per l’egoisme, quan ens disposem 
a fer realitat el somni de la fraternitat. És Pasqua quan no ens 
deixem atemorir per les nostre
fe amb naturalitat. És Pasqua quan no ens mostrem indiferents 
davant dels altres, especialment els pobres, i ens adonem que tots 
som germans. És Pasqua quan no ens deixem dominar pels nervis o 
els neguits i ens disposem
canvis de la vida no perdem mai el nostre diàleg amb Déu. És Pasqua 
quan deixem d’alliçonar als nostres contemporanis i els proposem 
un camí de confiança en Déu, que és qui ho pot tot. És Pasqua quan
no ens amaguem per por al què diran, sinó que vivim convençuts a 
favor de la justícia i la integració de tothom. És Pasqua compartim 
les nostres responsabilitats i descobrim en els altres els talents que 
Déu ens dona. És Pasqua quan defensem sempre la dignitat de 
qualsevol persona humana. És Pasqua quan acceptem els reptes de 
la missió i els confiem a l’Esperit perquè els transformi en 
oportunitats. És Pasqua quan no ens afeblim per res ni per ningú, 
sinó que ens mantenim alegres i esperançats. És Pasqua quan 
escoltem què vol Déu de nosaltres i procurem respondre amb 
sinceritat. És Pasqua quan enlloc de fixar
diferencia, agraïm tot allò que ens uneix els uns amb els altres. És 
Pasqua quan desitgem créixer en un estil de vida acollidor i 
misericordiós. És Pasqua quan deixem d’anar sols per la vida, i ens 
unim a la gran família que és l’Església. És Pasqua quan permetem 
que els pobres siguin els nostres amics i els nostres preferits. És 
Pasqua quan celebrem la nostra fe en cada Eucaristia. És Pasqua 
quan ens fiem de Jesús i entrem en la lògica de l’Amor. Bona Pasqua. 
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LÒGICA DE L’EVANGELI: LÒGICA DE L’AMOR» 

Som arribats a la festa de les festes: Pasqua de resurrecció. La lògica 
de l’Amor és la que ha vençut la lògica de la creu. La nostra fe en 
Déu s’ha vist confirmada, perquè en Jesucrist cadascú de nosaltres 

la seva pròpia victòria. L’Amor és, doncs, la darrera paraula. 
Som cridats a l’esperança, i a l’alegria sens fi. Avui és Pasqua, i ho és 
sempre que no ens deixem vèncer per l’egoisme, quan ens disposem 
a fer realitat el somni de la fraternitat. És Pasqua quan no ens 
deixem atemorir per les nostres pors i ens disposem a compartir la 
fe amb naturalitat. És Pasqua quan no ens mostrem indiferents 
davant dels altres, especialment els pobres, i ens adonem que tots 
som germans. És Pasqua quan no ens deixem dominar pels nervis o 
els neguits i ens disposem a fer camí. És Pasqua quan davant dels 
canvis de la vida no perdem mai el nostre diàleg amb Déu. És Pasqua 
quan deixem d’alliçonar als nostres contemporanis i els proposem 
un camí de confiança en Déu, que és qui ho pot tot. És Pasqua quan 

er por al què diran, sinó que vivim convençuts a 
favor de la justícia i la integració de tothom. És Pasqua compartim 
les nostres responsabilitats i descobrim en els altres els talents que 
Déu ens dona. És Pasqua quan defensem sempre la dignitat de 

l persona humana. És Pasqua quan acceptem els reptes de 
la missió i els confiem a l’Esperit perquè els transformi en 
oportunitats. És Pasqua quan no ens afeblim per res ni per ningú, 
sinó que ens mantenim alegres i esperançats. És Pasqua quan 

vol Déu de nosaltres i procurem respondre amb 
sinceritat. És Pasqua quan enlloc de fixar-nos en allò que ens 
diferencia, agraïm tot allò que ens uneix els uns amb els altres. És 
Pasqua quan desitgem créixer en un estil de vida acollidor i 

Pasqua quan deixem d’anar sols per la vida, i ens 
unim a la gran família que és l’Església. És Pasqua quan permetem 
que els pobres siguin els nostres amics i els nostres preferits. És 
Pasqua quan celebrem la nostra fe en cada Eucaristia. És Pasqua 

s fiem de Jesús i entrem en la lògica de l’Amor. Bona Pasqua. 
   

 Mn. Daniel Palau 



 
 
 

HORARIS DE MISSA 
Dilluns, dimecres i divendres a les 
19h. Dimarts missa compartida a les 
19h. Dijous adoració al santíssim a 
les 19h.Dissabte a les 20. Diumenge 
missa a les 12h.  
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HORARIS DE MISSA  
Dimarts i dijousa les 9’15h.Dissabte  
a les 18h. Diumengea les 10’30h. 
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LA TIERRA NUEVA 
 

En la tierra nueva 
las casas no tienen llaves 

ni los muros rompen el mundo. 
Nadie está solo. 

No se habla mucho del amor, 
pero se ama 
con los ojos, 
las manos, 

y las entrañas. 
Las lágrimas son fértiles, 

la tristeza se ha ido 
para no regresar, 

y se ha llevado con ella 
la pesada carga 

del odio y los rencores, 
la violencia y el orgullo. 

Es extraña la puerta 
que abre esa tierra: 

es la sangre derramada 
de quien se da sin límite, 

es la paciencia infinita 
de quien espera en la noche, 

es la pasión desmedida 
de un Dios entregado 

por sus hijos; nosotros, 
elegidos para habitar 

esa tierra nueva. 
 

José María Rodríguez Olaizola, sj 
 


