
 
 

 
 

Senyor, on  voleu que preparem la Pasqua?. 
 

Fa uns mesos no podíem ni imaginar les circumstàncies tan especials que estem vivint, ens hauria 

semblat impossible. Unes circumstàncies inesperades han desmuntat els nostres plans, les nostres 
agendes, ... Potser alguns de nosaltres hem patit la malaltia en primera persona o en la d'algun ésser 

estimat i potser fins i tot la separació. Malauradament tenim rostres al nostre cor que sabem que 
estan amb Déu i que sentim amb nosaltres i recordem en la pregària.  

Estem davant d'un esdeveniment que ens demana canvi radical. Hem de reconèixer, potser amb 
dolor i gratitud, que en aquestes darreres setmanes una cosa nova està naixent, perquè la vida ens 

està convidant a viure d'una altra manera.  

Ben segur hem d'ésser agosarats i cercar espais de trobades de la vulnerabilitat, la  fragilitat, el dolor, 

les dificultats immediates de futur,  la monotonia,  la quotidianitat,...  amb la certesa de que ho hem 
de fer junts  i redescobrir allò que es essencial en la nostra vida, allò que té veritable valor. 

Pels creients pot ser un moment de gràcia per refermar  la fe y l'esperança, la solidaritat, la sol·licitud 

per la vida, la nostra, la dels altres i la del planeta, la joia que neix de dins, que res ni ningú ens podrà 
prendre. 

Sentim que el Papa Francesc ha posat paraules al que vivim, és moment de saber-nos junts i 
encoratjar-nos: “Denses tenebres han cobert les nostres places, carrers i ciutats. Les nostres vides s'han 

anat omplint d'un silenci que ensordeix i un buit desolador que paralitza tot al seu pas: es palpita en l'aire, 
se sent en els gestos, es diu en les mirades. Ens trobem espantats i perduts”,... “Ens adonem que estem en 

la mateixa barca, tots fràgils i desorientats; però, al mateix temps, importants i necessaris, tots cridats a 
remar junts, tots necessitats de confortar-nos mútuament”. (Papa Francesc, pregària Urbi et Orbi 27 de 

març 2020) 

Vivim colze a colze amb tota la humanitat, experimentem la força que té l'amor, l'amor d'un Déu que 

mai abandona l'obra de les seves mans, l'amor de tants professionals que, amb el seu treball en 
circumstàncies tan difícils, l'estan sabent expressar amb gestos, més que amb paraules. L'amor de 

tanta gent senzilla que està buscant humanitzar i fer agradable aquest temps de pausa i de ruptura 
d'un ritme que no ens portava a cap lloc. 

La humanitat, de què es recordarà després d'aquests dies? On posarà la seva atenció? Les persones? 

La ciència? La tecnologia? L'economia? El tele-treball?, ... 



 
 
Ens trobem a les portes de la Pasqua, prop d’aquell dia en què Jesús va anunciar el significat de la 
seva Pasqua, el significat de la seva mort i resurrecció, prenent pa i vi i fent-lo memorial, rentant els 

peus,  Eucaristia. Han passat dos mil anys.  

En aquesta Pasqua 2020, com no pensar en aquesta pregunta a què es refereixen els tres evangelis 

sinòptics: "Senyor, on / com [l’adverbi en grec significa les dues coses] voleu que en preparem la 
Pasqua ...?". 

Sense processons, sense Pasqües joves o familiars, sense trobades comunitàries per celebrar la fe... 
SILENCI, CELEBRACIÓ INTERIOR, MIRADA AL MÓN QUE SOFREIX, ... i tots estem en la mateixa barca. 

Junts des de casa, potser encendrem un ciri, ens unirem a una de les celebracions que se'ns oferiran per 
radio, per televisió o per internet i ens sabrem en una comunitat àmplia, única, en comunió espiritual de 
totes les Esglésies que celebrem la Pasqua. 

Per si ajuda al web del Secretariat d'Apostolat Seglar trobareu horaris, enllaços, mitjans de 
comunicació pel seguiment de les celebracions, suggeriments de pregàries....      

https://www.apostolatseglarbcn.org/ 

No sols volem emetre missatges, activitats, celebracions, oracions a través d'un nova manera on-line. 

Volem que la tecnologia ens ajudi a saber-nos comunicats. Fent nostres paraules del Pla Pastoral 
diocesà de Barcelona: "...Voldríem fer un esforç creatiu i alhora una actitud humil per escoltar i servir, ben 

atents a les realitats i a les possibilitats concretes de cada persona i de cada grup....". 

En la distància continuem fent camí plegats. “El Senyor ens interpel·la i, enmig de la nostra tempesta, 

ens convida a despertar i a activar aquesta solidaritat i esperança capaç de donar solidesa, contenció 
i sentit a aquestes hores” (Papa Francesc, 27 de març 2020) 

Amb el desig de que el Senyor ens doni la saviesa per viure aquests moments amb la certesa de la 
Pasqua, us desitgem, juntament amb el bisbe Sergi Gordo que s’uneix a nosaltres en aquesta 

comunicació, uns dies de trobada interior i de camí vers la Pasqua. Una abraçada, 
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