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3. QUÈ ENS DIU JESÚS?
Avui és el dia de fer costat a Maria, la mare de Jesús. L'hem d'acompanyar per
a poder entendre una mica el significat del que havia viscut. Ella, que amb
tendresa i amor guardava en el seu cor de mare tot allò que havia viscut, no
acabava d'entendre tot el que havia passat. Jesús havia vingut a fer el bé i l'havien
rebutjat.
Avui Jesús és la nostra esperança a tot arreu del món.  Esperem la Pasqua. Però
no ens fa por avui trobar-nos el silenci. Estem a casa, acompanyats de la
família. Ens preparem per a descobrir què vol dir que enmig de les dificultats
d'aquests dies, s'obre camí la vida i l'esperança... 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. HO VIVIM: TALLER "EL SO DEL
SILENCI"
A. ACTIVITAT: Es pot mirar el conte EL REI DEL SO I EL REI DEL SILENCI o
podem escoltar la cançó LOS SONIDOS DEL SILENCIO de Sergio Denis. Pensem
en quines situacions és necessari el silenci, com ens ajuda a comprendre les
coses, a l’espera activa i tranquila d’una bona notícia, a la reconducció de
comportaments o actituds incorrectes… El silenci, a vegades, pot ser el camí per
descobrir-nos a nosaltres mateixos i a ser millors persones. Quin gran valor que té!

(mireu annexos).
 

 

 

Dissabte Sant
Famílies

1. INTRODUCCIÓ
Durant el dia d'avui recordem especialment a Maria, acompanyant la mort del
seu fill. Jesús passa per l’experiència de la mort per vèncer amb el seu propi dolor,
el mal de la humanitat. Recordeu, ell ho va donar TOT.

Amb esperança, estem al costat del seu sepulcre, confiant que la mort no tindrà 

l’última paraula. 

Durant el dia, avui, no hi ha celebracions. Serà a mitjanit, quan celebrarem el
retorn de Jesús a la vida, la gran Pasqua!

És un dia d’expectació, de preparació.

És un dia d’espera, de silenci…
En quants moments de la nostra vida hem viscut temps d’espera? 

Ho pensem durant uns instants… El naixement d’un nou membre de la família,

la collita després d’un temps de sembra, els resultats d’unes proves, el
confinament que estem vivint en aquests dies tan durs… 

Hem d’aprendre a esperar, a saber acceptar totes aquelles situacions que ens 
toquen viure… I el silenci i la reflexió ens poden ajudar a suportar-ho millor.
 

 

 

 

 

 

 

Hi havia un hort a l’indret on
havien crucificat Jesús, i dintre
l’hort un sepulcre nou, on encara
no havia estat posat ningú. Com
que per als jueus era el dia de la
preparació, i el sepulcre es
trobava a prop, van dipositar-hi
Jesús.Maria es va quedar plorant
a fora, al costat mateix del
sepulcre.” (Joan 19, 41-42; 20,11a)

 

 

2. EVANGELI

Silenci



 

 

5. RECOLLIM EL DIA-PREGÀRIA
Avui ens recollim en el silenci. Esperem, igual que va fer la mare de Jesús. És un dia que queda en
suspens... com quan esperem una gran festa i no arriba. Tenim la sensació que el temps no passa i que ens
sentim orfes, que no sabem on anem. No deixem de pensar en el sopar,  el lavatori de peus, la pèrdua tan
grossa a la creu... Però avui confiem que donarem un pas i que tot tindrà sentit. No és fàcil...
Hem tancat els ulls i hem esperat. Pensa en persones que aquests dies potser han estat malaltes o
s'han trobat soles a casa o als hospitals. Potser sabem d'una veí o veïna que no ho ha passat gens
bé. Maria també va estar al costat de Jesús. Fem-los presents en aquest moment de pregària.
Que ella ens acompanyi també a nosaltres:
Cant a l’esperança
Queda’t amb nosaltres, Senyor Jesús, el dia ja declina.

Només Tu tens paraules de vida eterna.

Paraules humanes.
De comprensió,

De tendresa,

De misericòrdia, de perdó.

En l’angoixa, Tu ets a prop.

En la solitud, Tu ens acompanyes.
En el dolor, Tu sofreixes amb nosaltres.
Mostra’ns el teu rostre, Senyor.
Il·lumina els nostres camins.
Que t’experimentem proper, company, amic, ple de tendresa i de bondat guiats per Santa Maria, la teva
mare i mare nostra, que es Mare de l’esperança.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. HO VIVIM: TALLER "EL SO DEL SILENCI"
 

B. ACTIVITAT: La primera activitat que us proposem és plantar un llegum a casa. Plantar
(preparació, expectatives, il·lusió, nervis): quan veuré que la llavor creix? Treballem l'espera i la
paciència. Us deixem un tutorial per si us és necessari (veure annex). Us fem encara una segona
proposta: només cal tancar els ulls i escoltar el silenci. Segurament us sorprendrà tot allò que
pugueu escoltar ja que no tenim massa temps diàriament per fer present el silenci. Un cop escoltat,
es pot plasmar allò que heu sentit de la forma que vulgueu: pintant, ballant, construint, pregant…
Això dependrà de cadascú i del que el silenci li ha transmès.
Escolliu què voleu fer. Dediquem-nos temps... La Pasqua bé que s'ho val!
 

 

 

 

 

 

ANNEXOS
Conte EL REI DEL SO I EL REI DEL SILENCI
Cançó LOS SONIDOS DEL SILENCIO
Tutorial PLANTAR UN LLEGUM
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Envieu fotos amb les 
 activitats que realitzeu a casa a totanirabe@lasalle.cat

https://www.youtube.com/watch?v=A9SQdsu7kYk
https://www.youtube.com/watch?v=N1Uy7i-Ae9Y
https://www.youtube.com/watch?v=IQ8dcKfBcOM

