
INTRODUCCIÓ1.
Acabem de viure el Dijous Sant, el dia de l’amor fratern i el Divendres Sant,
la mort de Jesús. I ens trobem en Dissabte: perduts, sense horitzó. 

 

Dissabte dèiem que potser els deixebles vivien des de divendres “Una
sensa-ció d’incertesa, de pèrdua, sense nord i sense horitzó cap a on
caminar. La vida se’ls hi trencava en petits bocins i no sabien per on
tornar a començar”. Una cosa molt semblant a la que podem estar vivint
nosaltres aquesta Setmana Santa davant la tragèdia del Covid-19 sentint-
nos tal vegada sols, abandonats, esporuguits....sense un horitzó clar....I
davant d’aquests sentiments hem d’intentar posar més que mai la mirada
en Ell.
 

Ara, avui, més que mai podem ser transmissors d’Esperança amb
majúscules. Una Esperança que va més enllà de les esperances. Portadors
i transmissors d’una Esperança que no es basa en “negociacions” amb Déu
sinó en una acceptació i una entrega plenes de confiança i generositat.
 

Jesús ens anuncia un món nou i nosaltres hem de ser les seves mans per a
la construcció d’aquest món que ja no pot esperar més davant el clam de
tant patiment. 
 

Passi el que passi, sigui com sigui  tot, en Tu confio Jesús. No et demano
res més que les forces necessàries per a viure i d’acord amb la teva
voluntat i acompanyar les meves germanes i els meus germans en aquest
camí d’acceptació i entrega.

 

Confiem en tu, Senyor, tu ens dónes la força i la llum per seguir caminant,
amb la certesa que estàs al nostre costat. Avui és el dia de la vida, però
que significa per nosaltres VIURE? Com volem que sigui la nostra vida?

 

Abans de llegir l’Evangeli i en silenci deixem que el nostre cor s’obri per tal
de deixar-hi entrar tot allò que Jesús ens vol comunicar. Demanem-li que
ens ajudi a viure realment com a ressuscitats transmissors de Resurrecció.

Fem el silenci amarats per la cançó “No fitxeu els ulls en ningú més que en
Ell” (Kairoi)

https://www.youtube.com/watch?v=71ppv1-nwdI
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2. EVANGELI
“El diumenge, Maria
Magdalena se’n va anar
al sepulcre de bon matí,
quanencara era fosc, i
veié que la pedra havia
estat treta de l’entrada
del sepulcre. Llavors se’n
va corrents a trobar Simó
Pere i l’altre deixeble,

aquell que Jesús
estimava, i els diu: 

“S’han endut el Senyor
fora del sepulcre i no
sabem on l’han posat”.
 

Pere i l’altre deixeble van
sortir cap al sepulcre.

Corrien tots dos junts,
però l’altre deixeble
s’avançà a Pere i va arri-
bar primer al sepulcre,

s’ajupí i veié aplanat el
llençol d’amortallar, però
el mocador que li havien
posat al cap no estava
aplanat com el llençol,
sinó que continuava lli-
gat a apart. Llavors va
entrar també l’altre dei-
xeble, que havia arribat
primer al sepulcre, ho
veié i cregué. De fet,
encara no havien entès
que, segons l’Escriptura,

Jesús havia de
ressuscitar d’entre els
morts”  

(Jn 20, 1-9)

.
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3. REFLEXIÓ
En aquest fragment de l'Evangeli, ens trobem amb tres protagonistes, Maria Magdalena, Pere i
Joan. Amb tot, sabent que el principal és Jesús Ressuscitat.
 

Maria Magdalena va al sepulcre, segons Sant Joan, sola, quan encara estava ben fosc.   Veu el
sepulcre amb la llosa llevada, obert. No entra en el sepulcre, ni rep cap anunci i conclou ràpi-
dament que algú s'ha emportat el cos de Jesús. Ella es va corrent a anunciar a Pere al deixe-ble
estimat que “s'han emportat del sepulcre al Senyor i no sabem on l'han posat”. No diu res de la
resurrecció però és ja un primer pas.
 

Corren junts, només que Juan, el jove, arriba abans al sepulcre, va mirar el que hi havia, com
estaven les coses però no va entrar. Tot seguit arriba Pere que entra i ho veu tot ben ordenat: les
benes i el sudari. Són signes que Jesús ha Ressuscitat. Després de Pere, va entrar Joan (el
deixeble estimat)  “va veure i va creure”. Joan va deixar que fos Pere el primer a entrar al se-

pulcre, pot ser va mostrar el seu respecte per ell, potser ja tenia un rol diferent entre els deixe-

bles... és un signe de comunió. A Jesús no ho troben, el sepulcre està buit i amb les coses en
ordre. Això ja és suficient perquè la fe en la Resurrecció de Jesús vagi prenent cos en ells.
 

Maria Magdalena, Pere i Joan representen a la comunitat cristina desemparada, òrfena que
s'acosta al sepulcre del Mestre. Sense Jesús estaven a les fosques. Nosaltres també.

 

La Resurrecció no és només un esdeveniment de la vida de Jesús, és la victòria sobre la mort,
sobre el mal i d'ella participem tots. Nosaltres, ara ja participem d'ella i d'una forma plena
més endavant; nosaltres també ressuscitarem i viurem la vida plena i definitiva al costat de Déu
Pare. La victòria de Jesús és també la nostra victòria.

 

No va ser la fe dels deixebles la que va fundar la realitat de la resurrecció, sinó la realitat
del Ressuscitat la que va fundar la fe. Una fe que enfonsa les seves arrels en l'amistat perso-

nal i comunitària amb Déu i en la qual ens descobrim fills estimats. Aquesta relació de fills
només es dóna a partir de la nostra unió personal amb Jesús, que és el rostre visible de Déu
Pare.

 

Que els deixebles “vagin, entrin al sepulcre i creguin”, és fer la ruta que porta a la fe. Créixer en la
fe equival a un camí progressiu d'assimilació de la vida de Jesús, és a dir, conèixer-lo fins a
arribar a ser el seu amic personal i el seu testimoni. En aquesta amistat i testimoniatge es
descobreix l'abast de l'amor, la grandesa del perdó i la força de la misericòrdia. Perquè l'únic
àmbit en el qual progressem en la fe és l'«amor desinteressat».

 

I ara, tu...  
 

Què haguessis sentit, pensat, experimentat, dit... si haguessis estat al lloc de Maria Magdalena,
Pere o Joan en aquells moments? 
 

En aquests moments de la teva vida, quin personatge és més proper a tu?
 

Què és el que Déu Pare ens vol  transmetre ara i aquí amb aquest relat: per a nosaltres, per a la
nostra Església i per al nostre món?
 

Cant de Taizé: “Cristo Jesús (Salm 138) https://www.youtube.com/watch?v=cS-qH8E0SXM
 

 

DIUMENGE
A D U L T S



Jan
e D

oe

1 2  d ' a b r i l  d e l  2 0 2 0 ,  D i u m e n g e  S a n t

4. CELEBRACIÓ - PREGÀRIA FINAL

Mare sortosa que heu cregut dòcilment en la Paraula i, amb la vostra Fe, heu fet possible el compliment
de la Promesa: renoveu en la puresa de l'Evangeli l'antiga Fe de la nova Catalunya i ajudeu-nos a transfor-
mar la nostra Fe malalta en testimoniatge revelador de Vida, tasca política d’Històriai signe profètic de la
Pàtria final que esperem. 

Noia de veïnat de Natzaret, dona de Poble, casada amb un treballador, pobra entre els pobres de Jahvè:

deslliureu la vostra Catalunya del materialisme consumista i del benestar insolidari; arrenqueu-nos de la
neutralitat, impossible en aquest món d'explotats i explotadors, i forceu l'Església catalana a optar, com
Jesús, per la convivència i per l'acció a favor dels Pobres de la Terra, que són els únics hereus del Cel.

Profetessa de l'Alliberament, trobadora del Magníficat a les muntanyes de la Judea i des de la testa
cisellada de Catalunya: manteniu-nos el cap ben arrelat en el seny de casa i net de tota mentida
forastera, deslliureu el nostre esperit de tota mena d'esclavatge i de corrupció, i confirmeu-nos com a
militants indefectibles de la Causa d'aquell Alliberament total amb que el vostre Fill ens ha alliberat per
sempre.

Es recomanable per acabar la nostra reflexió i pregària, buscar un espai en el qual no hi hagi massa llum i si
és possible hi hagi un ciri, si pot ser més aviat gran, encès. (si tenim alguna icona de Crist Ressuscitat, o del
crucificat amb els braços desclavats oberts i acollint...també podem afegir-la)

 

Comunicació: Si en aquesta petita celebració participeu dues persones o més, pot ser un mo-ment per
compartir, el que ha sigut la reflexió. Si estem sols, pot ser moment per a presentar a la llum de l’espelma el
que hem escrit o pregat...
 

Pregària 
Per a començar, aquesta pregària/reflexió final, podem rellegir "Adora i confia" de Teilhard de Chardin, que
vam llegir ahir, pregària sempre vàlida pels que caminem per aquestes valls on poc o molt sempre tenim
moments d’ombra.  Acabarem amb una invocació a Maria amb la pregària del Bisbe Casaldàliga.

 

Adora i confia. 

https://www.youtube.com/watch?v=0I7xFMkESr4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregària del Bisbe Casaldàliga a la Mare de Déu de Montserrat
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Santuari de la Nova Aliança, ventre matern de l'Eucaristia, Sinaí nostre de
Montserrat: reconcilieu-nos amb el Pare, en l'Esperit del Germà Gran,

Jesucrist; salveu la unitat de Catalunya per damunt dels partidismes,
agermanant en una gran família els catalans de mena i els altres catalans, i
feu del nostre Poble, acostumat a la Mar oberta, una comunitat de diàleg i
de col·laboració, Espanya endins, Europa enllà i amb vista a totes les terres
fins als Pobles menyspreats del Tercer Món. 

Filla d'un Poble sotmès a l'Imperi, Mare d'un Fill perseguit i condemnat. Cor
de dona i de mare sotraguejat per les sofrences i les expectatives de la
vostra gent. Cristiana fidelíssima en el seguiment de Jesús, fins a la prova
extrema de la Creu redemptora: ensenyeu-nos la humil fidelitat de cada dia,

arran de Poble i portant la Creu, i feu que el treball i el progrés de la feinera
Catalunya siguin sempre un servei desinteressat en la construcció del
Regne. 

Estrella de l'alba de la Pasqua florida, primera testimoni de la Resurrecció,

estel de Montserrat que assolella les nostres nits: enfortiu en nosaltres
aquella Esperança que, ni en les desventures de la Pàtria ni en les infidelitats
de l'Església, mai no es descoratja i mai no s'escandalitza; que sap forjar la
vinguda del Temps Nou ací a la Terra i ultrapassa, amb el vostre Fill
ressuscitat, les fosques de la Mort, cap a la Vida plena. 

Maria de Pentecosta, penyal acaronat pel Vent de l'Esperit, Cenacle de la
pregaria i de la cultura de Catalunya: torneu-nos oberts tothora a l'Esperit;
gent d'oració, de reflexió i d'estudi; llevat i foc d'Evangeli enmig del Món
d'avui; ecumènicament apassionats per l'Església una que el Crist implorava
en el seu testament, constructors, arreu i amb tothom, del Regne de Déu i
dels Homes. Després de cada una de les set invocacions, es pot dir: Santa
Maria, Verge Mare de Déu, intercediu per nosaltres prop del Senyor, el nostre
Déu.

 

 

 

 

Parenostre de Montserrat  https://www.youtube.com/watch?v=JZ_XnwcFq9U
 

Magníficat de Taizé https://www.youtube.com/watch?v=gVujanpfk7E
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5. ANNEX 
El sepulcre és buit. Maria Magdalena corregué angoixada a dir-ho a Pere: no hi ha el cos del Senyor. A
l’angoixa, s’uneix la desolació per l’absència. Pere, que havia abandonat i negat Jesús, entra al sepulcre però
no hi troba aquell que havia estimat i seguit amb entusiasme. No pot demanar-li perdó i comprensió per la
seva feblesa. El Senyor no és allí. Es pensen que s’han endut el cos. Busquen el Vivent allà on no és, entre els
morts. Només el deixeble que acompanyava Pere i que la tradició identifica amb Joan, en el seu amor, és
intuïtiu i clarivident: veu el sepulcre buit i creu que Jesús ha ressuscitat. Sap que no n’hi ha prou de veure per
creure. És que el fonament de l’anunci pasqual no és el sepulcre buit, sinó la certesa, acollida amb fe, de la
resurrecció de Jesús, del seu pas a una vida nova.

 

Pere, més endavant, redescobrirà el Senyor com a Vivent i veurà que, malgrat haver-lo negat, l’amor de Jesús
envers ell continua, perquè és un amor més fort que la mort. Però, a més, s’adonarà que ell ha de créixer en
l’amor, aleshores rebrà una nova força per anunciar i testimoniar la resurrecció del Senyor.
 

També nosaltres experimentem un buit semblant al de Maria Magdalena i al de Pere davant la mort d’una
persona estimada o quan pensem en la nostra. Com ells, després d’aquesta primers moments d’incertesa i
d’angoixa, i com Joan des que va veure el sepulcre buit, en la fe hem de trobar-nos amb el Crist ressuscitat. El
nostre jo, capaç de voler i d’estimar, continuarà després de la mort corporal, en una dimensió nova gràcies a la
pasqua de Jesucrist. Això ens omple de joia i suscita l’esperança de participar, per do d’ell, de la seva vida nova en
el Regne.

 

Jesús, que amb la seva mort ha esclafat la mort, ens és font se joia i de consol també davant les creus quotidianes
i els sofriments de la humanitat. El nostre món està ple de violència i de mort, de guerres i de catàstrofes naturals,
de pròfugs i de refugiats, de malalts incurables, de desequilibris psicològics, d’inseguretat, d’injustíciesi
incomprensions. Són tantes les preocupacions que ens afecten i les situacions que ens fan patir! Però els cristians
no ens cansem d’anunciar que el Crist és vencedor, que cap d’aquestes situacions negatives i doloroses no durarà
per sempre. I això ens fa trobar la pau i la joia en la vida de cada dia. I ens fa treballar, amb la força que ens ve del
Ressuscitat, perquè cada vegada al nostre entorn hi hagi més bé que venci el mal. En tenim un model i un
encoratjament en els apòstols i en les dones que seguien Jesús. Ells van experimentar el sofriment i el desconcert
durant la passió, la desolació en trobar el sepulcre buit. Però, un cop es varen trobar amb el Crist ressuscitat
tingueren una joia més gran, experimentaren un coratge nou que els portava a viure amb esperança i a
testimoniar la victòria de Jesucrist.
 

Cada any, l’Església proclama, en el jorn lluminós de Pasqua, que les creus, les afliccions, la tristesa, les penes, les
proves, la corrupció, la violència física o moral, la sofrença i la mort han estat despullades del seu poder i vençudes
per la creu i la resurrecció del Crist. Aquesta és la font de la nostra esperança que ens permet de treballar cada dia
amb confiança, malgrat els desenganys i les dificultats que sovint podem trobar, sabent que ell, victoriós del mal i
de la mort, serà amb nosaltres  cada dia fins a la fi del món, com a vencedor i com a company de camí per ajudar-
nos en les dificultats.

 

(Extret de l'homilia del P. Abat Josep M. Soler (Abadia de Montserrat, 2018)
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