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INTRODUCCIÓ1.
 

2. EVANGELI

3.QUÈ ENS DIU JESÚS?
«Si jo, que sóc el Mestre i el Senyor, us he rentat els peus, també vosaltres us els

heu de rentar els uns als altres»    Jesús va fer un sopar molt important: la

Pasqua Jueva. Recordaven la nit que Déu els va ajudar a sortir de

l'esclavatge.    Avui Nosaltres estem "tancats" a casa, però no estem sols. Déu

també està amb nosaltres. Hem de celebrar que avui estem junts, donar

gràcies per poder tenir menjar, donar gràcies perquè hi ha molta gent que ens

vol ajudar. No els coneixem de res, però tots junts estem lluitant per ben aviat

tornar a celebrar la nostra festa.  Comencem una nova Pasqua, que ens porti
de nou de la foscor de la incertesa, del no saber què passarà, a poder
tornar a estar junts i fer una gran trobada on hi càpiga tothom!
 

I tot comença rentant els peus dels altres. Què vol dir? Ajudar a l'altre en
tot. Gens fàcil, oi? Mira l'escena...
 

(Veure vídeos annexos per visualitzar el simbolisme del lavatori de peus.

També teniu un vídeo per visualitzar el sentit de tots aquests dies).

Dijous Sant
Famílies

Jesús es posa al nostre servei, ens treu la pols del camí. Ens hem de donar els uns

als altres.

Quanta gent ens està ajudant ara? Metges, sanitaris, però també, personal de neteja,

persones que omplen els prestatges dels supermercats, gent que transporta el

menjar a les botigues... Són molta gent que està al nostre servei, protegint-nos i

donant-nos-ho tot.... 

No ens coneixen de res, però ho fan perquè nosaltres estiguem bé.... Com Jesús, ens 

hem de donar i rentar els peus els uns als altres.

Ens hem de treure la pols del camí fet fins ara, descobrir que l'egoisme que vivíem,

el tancament, les presses, les faltes de paraules, les manques d'abraçades... no ens

situen al costat dels altres. Avui recordem que Jesús ens crida a fer comunitat, a

estar junts, a compartir el pa, la festa!

Era abans de la festa de Pasqua.

Jesús sabia que havia arribat la

seva hora, l'hora de passar

d'aquest món al Pare. Ell, que

havia estimat els seus que eren al

món, els estimà fins a l'extrem.

Mentre sopaven, quan el diable ja

havia posat en el cor de Judes, fill

de Simó Iscariot, la resolució de

trair-lo, Jesús, sabent que el Pare li

ho havia posat tot a les mans, i

que havia vingut de Déu i a Déu

tornava, s'aixecà de taula, es

tragué el mantell i se cenyí una

tovallola; després va tirar aigua en

un gibrell i començà a rentar els

peus dels deixebles i a eixugar-los

amb la tovallola que duia

cenyida.  Quan arriba a Simó Pere,

aquest li diu: «Senyor, ¿tu em vols

rentar els peus?». Jesús li respon:

«Ara no entens això que faig; ho

entendràs després». Pere li diu:

«No em rentaràs els peus mai de la

vida!». Jesús li contesta: «Si no et

rento, no tindràs part amb mi». Li

diu Simó Pere: «Si és així, Senyor,

no em rentis tan sols els peus:

renta'm també les mans i el cap».



 

 

5. RECOLLIM EL DIA-PREGÀRIA
 

 

Jesús ha fet avui un gest molt important amb els seus deixebles: ha rentat els seus peus.
Això vol dir que cal ajudar al màxim a qui tenim al costat, als pares, als germans, als avis,
als amics.
Asseure'ns amb ells, escoltar-los.
Si voleu, podeu agafar-vos les mans en rotllana. Sou els qui viviu aquests dies a casa, una
petita comunitat. Agraïm que aquests dies ens hem ajudat molt els uns als altres.
Avui, DIJOUS SANT, tanquem junts aquesta estona amb una pregària i ben units:
Et demanem per molts infants que com nosaltres no han pogut fer les seves
activitats de cada dia amb normalitat. Volem que tothom se senti ajudat tant a casa
com als hospitals. Un record per aquelles persones que s'han sentit molt soles. Tots i
totes formem una gran comunitat. Jesús acompanya'ns aquests dies. GRÀCIES.
Si voleu, podeu afegir la vostra pregària...

 

 

 

 

 

 

4. COM HO VIVIM: TALLER "QUÈ VOL DIR
DONAR-SE ALS ALTRES"
 

A. Com fer el relat bíblic del lavatori de peus? (veure annexos)

Podeu seguir la proposta del vídeo, però podeu ser creatius i fer-la com us sembli. Es tractaria de reflectir en

un petit quadre de cartolina (escolliu el material que us calgui),  quin gest simbolitza per a cadascú de
vosaltres estar al costat dels altres, estimar-los de veritat?
Podeu posar una música tranquil·la de fons i que cadascú, buscant el seu racó pugui expressar-ho

artísticament.

Al final, no cal que ho compartiu si no voleu. Potser es pot fer una petita exposició de GESTOS en
alguna part de la casa.
B. Una altra activitat que us proposem porta per nom: Benvinguts sigueu. Decoreu la porta de casa amb
un missatge d'acollida, de respecte cap als veïns (pot ser també una finestra exterior). Són dies que no

han estat fàcils per ningú. Això també és rentar els peus, no? Acollir-los. Fer comunitat.

Tot allò que feu o escriviu (una foto realitzant l'activitat)... si voleu, ens ho podeu enviar a
totanirabe@lasalle.cat  
Junts vivim aquesta Setmana Santa tan especial.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXOS
Clica:
 

LAVATORI DE PEUS
 

LAVATORI DE PEUS 2
 

Com fer el relat bíblic del lavatori dels peus
 

Setmana Santa
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https://youtu.be/HSnq5g58cYg
https://www.youtube.com/watch?v=-Siq4Q93e14&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NZCv7qoxCrw
https://www.youtube.com/watch?v=hRFAa56JBeA

