«Quan (racíem de àescóbrír el punt
focaJ de {& revelació cristiana, hem
de detenir la mirada en el drama de
la Mort i la Resurrecció de Crist.
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Parròquia

Tot l'flntic Testament convergeix en
l'Evangeli;

lonocfeKípél

CSUPLEMENTO DE HOJA

Afto LXI

anlQ

en el Sant Sopar, en la Creu. en el
sepulcre buit de Crist.

DIOCESANA)

Domingo, 21 de marzo de 1971

totl'Evangeliconvergeix

Inclíts el Nadal, el gran misteri de

Núm 3065

PRIMAVERA
El 21 de març tothom l'ha rebut sempre amb un to entre jovenil i
romàntic, amb un to joiós i esperançat. El 21 de març comença oficialment el temps de primavera.

l'Encarnació, en la història concreta de la humanitat caiguda, prepara
la Pasqua i en ella troba el seu
terme.
Sant Lleó Magne estimava aquest
pensament: «Tots e/s misteris dels

La gent amb inspiració lírica, que cada dia sembla que n'hi ha
menys, feien els seus versos i cantaven la vida que torna, el cant dels
ocells, les flors del camp, l'amor que comença, i... què sé jo quantes
coses més.

segies avantpassats

Amb poesia o sense, la primavera arriba i totes aquelles coses que
cantaven els poetes també, encara que la gent no s'hi fixi massa. La
vida, els ocells, la llum, les flors, l'amor... estan a la porta, a la finestra,
a l'hort, al jardí, a la teulada, al bosc

per excel·lència; és el cristianisme

aquest moment

serveixen a

sagrat:

La Pasqua és el moment

religiós

en la seva expressió plena i autèntica; és la síntesi de la fe i de
la vida.

La primavera, en mig de la Quaresma, podria donar ocasió de trasplantar la seva fesomia al terreny de la vida cristiana. Cada Quaresma
podria tenir les característiques de la primavera: portar nova vida.
Omplir de joia i esperança l'esperit, sembrar de nova llum i d'un nou
amor la nostra vida de Fe. Si voleu potser aquesta primavera tindria la
seva «entrada oficial» no el 21 de març sinó el dia de Pasqua. Amb tot
t això, no podem oblidar que la Pasqua no s'entén sense el Divendres
Sant i la Quaresma, i per tant, en tot aquest temps cal entrenar l'esperit per a l'esclat d'aquesta primavera.

CIIRSE:T

Sant Pau afirmava no conèixer altra
cosa fora de la Creu de Crist. Uaig
creure que no havia de saber altra
cosa entre vosaltres sinó Jesucrist,
i encara crucificat»
(D'una Pastoral del Cardenal Montlnl.
Milà 1959)

PRE^lVIii.TRIlVIONIA.L·

Segons el programa establert, es van fent les xerrades del Curset de preparació al Matrimoni. El diumenge passat va parlar a les parelles assistents el Dr. Eudald Maldeu, tractant
àmpliament l'aspecte mèdic de la vida matrimonial, il·lustrant amb projeccions el tema que tots
van trobar molt interessant.
Avui, a la mateixa hora I lloc de costum es farà la tercera conferència del cicle: Amor,
força de l'esperit, i que serà tractada pel P. Antoni Florit.
En aquests diumenges i pels mateixos conferenciants s'està fent un curset igual a St. Joan
de les Abadesses ja que va organitzar-se de conjunt per les dues poblacions.
Si alguna parella de les que, per les raons que sigui, no han pogut assistir a les xerrades
anteriors, vol assistir a les restants, pot i li recomanem de fer-ho.
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