+ SETMANA SANTA 2020 (A) +

Recursos per preparar a casa l’Evangeli del diumenge
TRIDU PASQUAL I DIUMENGE DE RESURRECCIÓ

Benvolgudes famílies,
Seguim enviant materials perquè pugueu preparar a casa vostra l'Evangeli del següent
diumenge i, inspirat en ell, una oració senzilla i una proposta de lectio divina. Aquesta
setmana s'afegeix un recurs per ajudar a meditar cada un dels dies del Tridu Pasqual, que
es pot utilitzar després de veure el «Missatge» que enviarà el Bisbe Auxiliar Antoni a
través de YouTube1 a les 10h i abans de participar en l'ofici a través de la TV, ràdio o
internet. Finalment, s'adjunten més dibuixos de Fano per pintar.
Al costat d'aquest document s'envia l'oratori en família i altres materials (en català)
elaborats pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears (SIC).
Seguim units en Crist.
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https://www.youtube.com/channel/UCCq9hguBb32XUGksTYbXIIQ
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Evangeli del proper diumenge
Vetlla Pasqual - A
Mt 28, 1-10

Lectura de l’Evangeli segons sant Mateu:
Passat el dissabte, quan ja clarejava el matí del diumenge, Maria Magdalena i l'altra
Maria anaren a veure el sepulcre.
De cop i volta se sentí un gran terratrèmol: un àngel del Senyor, baixat del cel, havia fet
rodolar la pedra i s'hi havia assegut. Resplendia com un llamp i el seu vestit era blanc
com la neu. Va ser tan gran el sobresalt dels guardes, que de l'esglai quedaren com
morts.
L'àngel del Senyor digué a les dones:
«No tingueu por, vosaltres. Sé que busqueu Jesús, el crucificat. No hi és, aquí. Ha
ressuscitat tal com ho havia predit. Veniu a veure el lloc on havia estat posat, i aneu de
seguida a dir als deixebles: Ha ressuscitat d'entre els morts i anirà davant vostre a
Galilea; allà el veureu. Mireu que jo us ho he dit».
Immediatament elles, amb por, però amb una gran alegria, se n'anaren corrents del
sepulcre per anunciar-ho als deixebles.
Jesús els sortí al pas i les saludà dient-los:
«Alegreu-vos».2
Elles se li acostaren, se li abraçaren als peus i l'adoraren.
Jesús els digué.
«No tingueu por. Aneu a dir als meus germans que vagin a Galilea i que allà em
veuran».

En la versió litúrgica catalana s’utilitza l’expressió «Déu vos guard» enlloc d’aquesta. S’opta per seguir la
traducció de la versió litúrgica castellana («Alegraos») per no perdre aquesta dimensió d’alegria.

2
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Pregària en família
Vetlla Pasqual - A

En el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant. Amén.
Monició
Jesús ha Ressuscitat! Ell viu i ens porta la vida veritable. Una vida pels altres. Compartim
aquesta alegria amb els nostres amics.
Lectura de l´Evangeli
Es pot utilitzar el text de la pàgina 3 o directament la Bíblia (Mt 28, 1-10).

Pregària
Jesús, que no em rendeixi quan no aconsegueixo que em surtin bé les coses. Ensenya’m
a lluitar fins al darrer moment de la mà de la verge María.
Senyor Jesús, ensenya’m a viure la vida pensant més en els altres que en mi mateix. Que
sàpiga estar atent a les seves necessitats.
Senyor Jesús, desitjo que totes les persones et puguin conèixer. Que sàpiguen lo molt
que les estimes.
Que durant aquests dies que estem a casa lluitant contra aquest virus, estiguem atents de
pregar per als qui pitjor ho estan patint, així com pels nostres familiars i amics.
PARENOSTRE
Pare nostre, que esteu en el cel:
sigui santificat vostre nom;
vingui a nosaltres el vostre Regne;
faci's la vostra voluntat, així a la terra
com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia, doneu-nos,
Senyor, el dia d'avui;
i perdoneu les nostres culpes, així com
nosaltres perdonem els nostres deutors;
i no permeteu que nosaltres caiguem a
la temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
Amén.

AVEMARIA
Déu vos salve, Maria,
plena de gràcia; el Senyor és amb Vós;
beneïda sou Vós entre totes les dones;
beneït és el fruit del vostre sant ventre,
Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu,
pregueu per nosaltres pecadors,
ara i a l'hora de la nostra mort.
Amén.
GLÒRIA
Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre, i pels
segles dels segles.
Amén.
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Lectio divina – Lectura Orant de la Paraula
VETLLA PASQUAL (CICLE A)
“NO HI ÉS AQUÍ, HA RESSUSCITAT!”
Aquesta Lectura Orant de la Paraula es pot fer individualment i, si és possible, en família

“Parla Senyor que el teu servent escolta” (1 Samuel 3, 10)
TEXT
Es pot utilitzar el text de la pàgina 3 o directament la Bíblia (Mt 28, 1-10).
En aquest esdeveniment narrat en l'Evangeli segons Sant Mateu podem distingir quatre
passos: a) Cerca; b) Escolta; c) Servei; d) Alegria.
Cadascuna d'aquestes actituds les tractarem en cadascuna de les parts d'aquesta Lectura
Orant.

LECTIO – QUÈ DIU EL TEXT
a) Cerca
Els primers versets del capítol ens presenten a alguns personatges i la seva reacció davant
la Resurrecció de Jesús. Vegem-los d'un a un:
- Maria Magdalena va ser sempre una dona en actitud de recerca. Buscava la veritat,
l'autenticitat, segurament cansada dels succedanis barats que se'ns ofereixen sota
disfressa. Buscava la veritat i la va trobar amb majúscules, Jesús el Fill de Déu. Ell
és l'únic que té Paraules de Vida eterna, l'únic que pot oferir una veritat i una felicitat que
no caduquen.
En coherència amb aquesta recerca que ni es redueix ni es dóna per perduda davant les
dificultats, Maria Magdalena i l'altra Maria, dones que s'havien mantingut fidels i
valents als peus de la Creu al costat de Maria, la Mare de Jesús, i l’apòstol Sant Joan,
ara segueixen amb aquesta recerca que no es conforma amb una altra veritat que no sigui
la que Jesús els havia donat a conèixer: que, després de la seva passió i mort, ressuscitaria.
Així, doncs, segueixen en actitud de recerca confiada i esperançada. Aquesta recerca de
la veritat que ha de ser distintiu del cristià.
- L'Àngel de el Senyor mostra, com en tants altres passatges de la Bíblia, l'actitud de
Déu Pare que, abans de res, sap la Veritat perquè Ell és la Veritat, Ell és el que la genera
i la dóna a conèixer. L'Àngel de el Senyor, novament, és transmissor d'una veritat joiosa:
un àngel va anunciar l'encarnació de Jesús i, ara, un àngel anuncia la seva resurrecció.
L'Àngel sap que Jesús ha ressuscitat i, per això, corre la pedra però no necessita entrar,
simplement s'asseu a sobre de la pedra, com en senyal que no hi ha pedra ni mur que
impedeixi a la veritat vèncer a la mort, ressuscitar. Nosaltres, moltes vegades ens
deixem enganyar per les aparences, de vegades per valors que no són cristians per molt

que a vegades es disfressin de respectabilitat, per ideologies que defensen dubtosos fins
amb injustificables mitjans, i tantes vegades ens deixem portar per la desesperança...
- Els sentinelles tenen una primera reacció de por. S'han de preguntar si hauran apostat
malament en el seu intent per acabar amb Jesús i amb la seva veritat d'amor i
misericòrdia. Tremolen de por perquè amb totes les seves forces i totes les seves armes,
amb criteris de guerra i d'enemics, no han pogut fer callar a la veritat.
I queden com morts perquè es segueixen resistint a reconèixer en Jesús ressuscitat
la voluntat de Déu. Quantes vegades nosaltres ens resistim a que la veritat ompli les
nostres vides, que inundi i doni sentit a les nostres actituds i accions...
Ens podem preguntar:
Estic en contínua recerca humil i esperançada de la veritat eterna que és
Jesucrist?

MEDITATIO – QUÈ EM DIU DÉU
b) Escolta
Perquè la nostra escolta sigui veritablement receptora de la Bona Nova de l'Evangeli de
Jesús, el Senyor, i perquè no siguem enganyats amb falses notícies, fake news, que
pretenguin substituir la notícia autèntica i joiosa per altre contingut que necessita de la
morbositat per aparentar ser "resultón", necessitem que la nostra escolta reuneixi aquests
ingredients que l'Àngel de el Senyor presenta a les dones i, també, ens presenta a
nosaltres:
- "No tingueu por": La por paralitza, no ens deixa ja no només fer sinó ni tan sols,
moltes vegades, ser qui som i volem ser. La por, quan s'apodera de nosaltres, ens
allunya de l'esperança. És veritat que existeixen els problemes, les dificultats, els
sofriments, però precisament en aquest moment és quan més necessitem del Senyor,
de la seva veu, que el seu àngel ens confirmi en la nostra fe. I en canvi, tantes vegades la
temptació és deixar-nos portar per un pessimisme que ens acaba allunyant de Déu.
Estic en un avió, em dóna un cert respecte viatjar, arriba una zona de turbulències i...
¿em millora en alguna cosa la meva situació si dono la culpa al pilot? Serà la solució fer
fora el pilot de l'avió? O, a canvi, ¿no serà que en veritat només el pilot em pot alleujar
el mal tràngol i, fins i tot, treure del perill? Segur que hem entès bé el símil: Déu és el
nostre pilot, no ens sobra per a res en el nostre viatge, no hem de témer sinó
confiar en Ell, que "em fa descansar en prats deliciosos, em mena al repòs vora l’aigua"
(Salm 22 )
- "No hi és aquí: ha ressuscitat!": Sant Pau en la seva Primera Carta als Corintis afirma
que si Crist no ha ressuscitat, la nostra fe és vana (15, 14), és a dir, que seria una
inconsistència que no serviria per res. Però, ¡ha ressuscitat! El mateix apòstol Pau en
aquesta mateixa carta dóna testimoni d'haver rebut l'aparició de Jesús ressuscitat (15, 8).
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La Resurrecció de Jesús és realment el major esdeveniment de la història, el que
li dóna sentit a tota la resta: a partir de la Resurrecció de Jesús comprenem millor el
poder de Déu, el seu amor cap a nosaltres i, sobretot, ens revesteix d'esperança. La
Resurrecció projecta raigs d'esperança que il·luminen les nostres vides.
- "Com havia dit": a la confiança i l'esperança, se suma un tercer ingredient que podem
dir que fa de cola d’enganxar dels altres dos. L'Evangeli, tota la vida, missatge i obra de
Jesús, des de la seva Encarnació a la seva Resurrecció, fent-ho extensiu a tot l'Antic
Testament, a la vida dels Patriarques i a la veu dels profetes, tot això cobra una compacta
coherència.
Avui que es relativitza amb facilitat, que la paraula donada és de "usar i llençar", cobra
encara més valor una veritat autèntica i coherent. En Jesús, en la seva Resurrecció, té
la seva cúspide el compliment de la promesa que Déu fa a l'ésser humà i que
coneixem amb el nom d'Aliança. És més, en aquesta expressió "com havia dit" també
es contenen, per tant, d'altres que es complementen: "com havia promès Déu", "com
havien anunciat els profetes".
Ens podem preguntar:
¿L'anunci joiós i esperançador de la Resurrecció em condueix a la coherència de
vida?

ORATIO – QUÈ LI DIC A DÉU
c) Servei
Quan Déu omple el nostre cor de la seva gràcia, és a dir, quan ens deixem inundar pel
seu amor, apareix en la nostra vida una disposició i disponibilitat per servir Déu. Però
Déu ha volgut que aquest servei el concretem al rostre més visible d'Ell: l'ésser humà,
tots fills de Déu i tots germans. Déu desitja, doncs, una resposta concreta i generosa a la
seva crida a servir.
Quant les dones reben l'anunci de la resurrecció de Jesús, reben amb ell la petició de
transmetre-ho. I s'ho prenen tan seriosament, tan diligentment, que ho fan "a correcuita". Tant és així que Maria Magdalena serà cridada la "apòstol dels apòstols",
per haver estat escollida per Jesús per ser la primera a rebre la joiosa notícia i ser
la primera a rebre l'enviament de comunicar la notícia als Apòstols.
Molt s'ha dit i escrit sobre el per què de que l'anunci fos rebut primer per les dones,
especialment per Maria Magdalena. Fins i tot quelcom del formulat es mou entre el
graciós i el morbós, i en tots dos casos de mal gust. La veritat és que tot i no poder
assegurar el per què de la decisió de Déu, sí que podem apuntar unes possibilitats en la
línia de la coherència dels evangelis:
- Les dones que reben l'anunci són les que es van mantenir fidels als peus de la Creu,
les que van mostrar una fe ferma i fidel, les que no es van espantar o, si ho estaven, va
ser més fort el seu amor.
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- Les dones en aquell temps i lloc formaven part dels que “no són ningú". Tant és
així que en més d'una ocasió en la Bíblia apareix l'expressió "sense comptar dones ni
nens". Formaven, doncs, part dels més petits, febles i predilectes de Déu.
- A més, Jesús un cop més reptava el poder injust. Ho feia al tocar leprosos (condemnat
fins i tot amb pena de mort). I ho feia al escollir com a primeres testimonis de la
seva Resurrecció a les dones que, segons la llei, no podien ser testimonis en
judici.
Les dones es van omplir de gràcia i aquesta gràcia les va omplir d'alegria, no exempta de
certa sorpresa, d'una mica de preocupació i de molta responsabilitat. A vegades se'ns
presenten situacions que requereixen un pas a el front, i encara que ens pot pesar de
vegades la dificultat o la incomprensió, i tot i que sentim que ens falten les forces, podem
recollir d'aquest passatge que prèviament a fer la tasca, sigui difícil o sigui joiosa, o
ambdues coses alhora, el primer, l'essencial i imprescindible per tenir forces és que
sigui obra de Déu i, per tant, omplir-me del seu esperit i de la seva gràcia.
Ens podem preguntar:
¿Jesús pot comptar amb mi, amb la meva disposició a ser testimoni de la
Resurrecció?

CONTEMPLATIO/ACTIO – EM COMPROMETO
d) Alegria
Un cop més l'alegria. No pot ser d'una altra manera. La Resurrecció de Jesús és, com ja
hem vist, un esdeveniment tan rellevant i transformador en la nostra vida que és, sens
dubte, el més transcendent. No és, per tant, per menys que en el cristià es produeixi
aquest goig. És més, el mateix Jesús li diu a les dones, i ens diu a nosaltres,
"alegreu-vos".
La Resurrecció de Jesús ens descobreix un tresor únic, molt més gran que el major premi
de loteria: la Resurrecció de Jesús, la prova que Jesús ha vençut la mort, és anunci i
avantsala de, si volem, la nostra resurrecció en Crist Jesús.
Aquest "si volem" té molt a veure amb reconèixer, per la nostra part, Jesús com el Fill
de Déu, mort i ressuscitat per a la meva redempció. Per tant, quan adorem Jesús no ho
fem perquè Ell ho necessiti. L’adorem perquè nosaltres ho necessitem. Necessitem
adorar-lo, que és el mateix que reconèixer que és el nostre Redemptor i, per tant, la nostra
alegria aquí i ara, que serà la nostra alegria eterna.
Acaba aquest relat pasqual amb l'enviament a la missió. Jesús els demana, i ens demana,
que compartim aquest tresor, que el comuniquem perquè altres també puguin
reconèixer com Ressuscitat i gaudeixin de l'alegria de la fe, de l'esperança més enllà
de el dolor i sofriment.
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Ens podem preguntar:
Els meus gestos i actes busquen mostrar i contagiar l'alegria de la meva fe?

“Maria guardava totes aquestes coses i les meditava en el seu cor” (Lc 2, 19)

PER APROFUNDIR I GAUDIR MÉS
La Pasqua explicada por San Agustín
https://www.augustinus.it/spagnolo/discorsi/discorso_281_testo.htm
Pintura “Les Maries al sepulcre” de Federico de Madrazo
https://www.patrimonionacional.es/colecciones-reales/pintura/las-marias-en-elsepulcro
Via Lucis de José Luis Martín Descalzo
https://www.youtube.com/watch?v=9OxfVdl4Xwg
Cançó “Resucitar” de Jesús Cabello
https://www.youtube.com/watch?v=r4teDyk2tm4
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DIJOUS SANT
CLAU DEL DIA
Tot i que la celebració del Tridu Pasqual és una única celebració des del punt de vista
litúrgic (per això, no hi ha comiat de dijous, ni benvinguda de divendres, ni ...), cada part
de l'única celebració té un significat profund particular.
El Dijous Sant centra tota la seva atenció en el misteri del Sopar del Senyor (l’Últim
Sopar), que commemora la institució de l'Eucaristia, la del sacerdoci i, també, el mandat
de l'amor fratern.
LECTURA PAUSADA
Proposem la lectura del capítol 17 de l'Evangeli segons sant Joan.3
MEDITACIÓ
Aquesta pregària de Jesús es coneix com l'oració sacerdotal, perquè prega per cada un
de nosaltres en la seva condició d'únic sacerdot, únic mitjancer entre Déu i la humanitat
(cf. 1 Tm 2,5).
Jesús és conscient que ha arribat la seva hora. Per això, com tantes vegades, té un
moment d'intimitat amb el seu Pare. Sent que ha complert la seva missió: Donar a
conèixer al seu Pare, perquè puguem trobar el nostre camí, aquell que guarda per a cada
un de nosaltres, el qual ens permet arribar fins Ell.
El Fill torna amb el Pare, obrint darrera seu el camí per a la resta de nosaltres cap al cel,
però sense oblidar-se de nosaltres, ja que li demana que, després de la seva marxa, ens
guardi del maligne. I demana no només pels que van creure en Ell directament, sinó
també pels que creen a través del testimoni dels creients.
Una petició fonamental té aquesta pregària: Li demana al Pare que la humanitat sigui
una, de la mateixa manera que nosaltres (Pare, Fill i Esperit Sant) som u.
PER A REFLEXIONAR
- Quins motius tens per donar les gràcies a Jesús, mitjancer entre tu i el Pare?
- Quan resem el credo nicenoconstantinopolità (el llarg), diem: «Crec [...] en una sola
Església». És clar que l'Església no està dividida, però t'has sentit alguna vegada parlant
d'ella com si no fos amb tu: «l'Església diu, però jo penso... però jo faig... però jo sento...?
- Que siguem u... En aquest dia de l'amor fratern pots preguntar-te: Com de prop la teva
vida toca la dels preferits de Jesús?
- T'has plantejat seriosament quin és el camí que somia el Pare per a tu?
3

Si no disposes de Bíblia pots llegir-lo aquí: https://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1197&select=17
10 / 16

DIVENDRES SANT
CLAU DEL DIA
Avui ens centrem exclusivament en la Passió del Senyor. Això vol dir acompanyar Jesús
en les seves últimes hores de vida, hores de patiment, d'incertesa, de frustració ...
Al matí, va ser conduït des del Pretori fins al Gòlgota, portant el travesser de la creu.
L'Evangeli de Marc ens recorda que va ser clavat a la creu a l'hora tèrcia i que va expirar
a l'hora nona (Mc 15,25.34). És a dir, a les 9h i a les 15h, respectivament.
LECTURA PAUSADA
Per aprofundir en aquest dia podeu resar el Via Crucis, el qual es va suggerir en els
materials de la setmana anterior o qualsevol altre.
També podeu fer un acte de contrició perfecta. Avui, davant la Creu, és un bon dia per
confessar-se. Com en general això no és possible, cal realitzar un acte de contrició
perfecta, que és un penediment del pecat comès juntament amb el propòsit de no pecar
d'ara endavant.4 A més, tot i que un ja rebi el perdó d'aquesta manera, adquireix el
compromís de confessar amb un sacerdot tan aviat com pugui.
Només cal dir externament, p. ex.: «Compadeix-te de mi, Déu meu, pel teu amor; / per
la teva gran misericòrdia, esborra’m les faltes. / Renta’m ben bé de les culpes, /
purifica’m dels pecats.»5 El més important és que sigui lliure i sincera, i que es demani
perdó directament a Déu per l'ofensa que hem comès contra Ell. Per preparar l'acte de
contrició perfecta, proposem la lectura de Col 3,8-10.12-17.6
MEDITACIÓ
Sant Pau ens convida a no enganyar-nos més, a oblidar l'home o dona vells que vam ser
una vegada. Hem estat estimats, elegits, perdonats per Déu.
El perdó és, possiblement, la forma d'estimar més cristiana. Sempre immerescut, sempre
gratuït. Jesús no es cansa de fer-ho amb nosaltres. Davant aquest fet, només podem ser
agraïts i perdonar setanta vegades set (Mt 18,22).
PER A REFLEXIONAR
- Si vas a resar el Via Crucis: Amb qui t'identifiques: amb el Cirineu, la Verònica, les
Dones, el Centurió...? Pensa en les teves pròpies creus i demana ajuda a qui l'ha vençut.
- Si vas a realitzar l'acte de contrició perfecta: Després de llegir Col, fes l'examen de
consciència contrastant la teva vida amb els 10 manaments, amb el Sermó de la Muntanya
(Mt 5-7) o amb els ensenyaments apostòlics (Rm 12-15; 1Co 12-13; Ga 5; Ef 4-6) i
demana perdó a Déu (No t'oblidis de confessar-te davant un sacerdot quan sigui
possible).
Concili de Trento, Sessió 14a, De sacramento Paenitentiae, Cap. 4 (DH 1676).
Sl 51 (50), 3-4.
6 Si no disposes de Bíblia pots llegir-lo aquí: https://www.bci.cat/index.php?llibre=61&capitol=1301&select=3
4
5
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DISSABTE SANT
CLAU DEL DIA
Aquest dia l'Església experimenta el silenci, l'absència del Senyor i, per això, es dedica a
l'oració de la mà de Maria.
LECTURA PAUSADA
Proposem la lectura pausada del Magnificat (Lc 1, 46-55).7
MEDITACIÓ
Sabut és que no valorem les coses fins que les perdem. Avui hem perdut a Crist. Davant
el sepulcre, encara ple, ens unim a Maria per agrair a Déu, l'únic digne de lloança, per
haver donat la seva vida per nosaltres, per a la nostra salvació ...
Coneixem bé el context8 del cant que Maria va proclamar davant Elisabet quan la seva
cosina li va dir « Ets beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teves entranyes
[...] Feliç tu que has cregut» (Lc 1,42.45). Aquest cant és el mateix amb el qual l'Església
conclou les Vespres cada dia.
Com va dir Benet XVI «És un cant que revela amb encert l'espiritualitat dels anawim
bíblics, és a dir, dels fidels que es reconeixien «pobres» no només pel seu allunyament de
qualsevol tipus d'idolatria de la riquesa i de poder, sinó també per la profunda humilitat
del seu cor, rebutjant la temptació de l'orgull, obert a la irrupció de la gràcia divina
salvadora.» 9
El papa emèrit, en la mateixa catequesi, assenyala que el Magnificat té dos moviments:
La veu agraïda i alegre de Maria davant Déu per haver fet en ella obres grans (com la de
ser Mare de Déu); i, a partir del v. 51, la veu de la comunitat de fidels, a la qual s'uneix
Maria, per agrair que el Senyor està de costat dels últims d'Israel.
El Magnificat revela que qui es creu autosuficient perd l'ocasió de gaudir del Senyor ...
només els pobres que confien en Ell, gràcies a la seva mirada agraïda, són exalçats i els
omple de béns. Unim-nos a Maria en aquest dissabte, per aprendre a confiar. No
defallim. Tinguem, com ella, esperança absoluta en el seu Fill, i només en Ell.
PER A REFLEXIONAR
- En qui s'alegra més el teu esperit... en tu mateix o en Déu? Déu podria fixar-se en la
teva humilitat?
- Maria ens ensenya a convertir en oració la nostra vida quotidiana. Quines meravelles
ha fet el Poderós en tu?
Si no disposes de Bíblia pots llegir-lo aquí: https://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1156&select=1
Moltes de les frases del Magnificat són cites de l'AT. Així, Maria, ens uneix també a la tradició del Déu
d'Abraham, d'Isaac i de Jacob: Gn 12,3; 13,15; 22,18; 30,13; 1Sa 1,11.27; 2,1; Jb 5,11; 12,19; Sl 89(88),10; 98(97),3;
103(102),17; 107(106),9; 111(110),9; Is 29,19; 41,8-9; Ha 3,18
9 http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/audiences/2006/documents/hf_ben-xvi_aud_20060215.html
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DIUMENGE DE RESURRECCIÓ
CLAU DEL DIA
Avui és el dia més import del nostre calendari. Celebrem allò que ens omple de sentit i
esperança la nostra vida: la Resurrecció del Senyor.
LECTURA PAUSADA
Proposem avui la lectura pausada del Prefaci Pasqual I, que s'utilitza en la missa d'aquest
diumenge:
V/. El Senyor sigui vosaltres. R/. I amb el vostre esperit.
V/. Amunt els cors. R/. Els elevem al Senyor
V/. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. R/. Cal fer-ho i és de justícia
És realment just i necessari,
és el nostre deure i és la nostra salvació,
que sempre, Senyor, us lloem
però més que mai en aquest dia (o bé: en aquesta nit — o bé: en aquest temps)
que Crist, la nostra Pasqua,
ha estat immolat.
Perquè Crist és l´Anyell veritable
que esborra el pecat del món.
Ell, tot morint, destruïa la nostra mort,
i ressuscitant ens ha tornat la vida.
Per això, ple de la gran joia de la Pasqua,
D’un cap a l’altre de la terra tot el món exulta;
i també els àngels i els arcàngels
i tots els estols celestials
cantem l’himne de la vostra glòria,
tot dient:
Sant, sant, sant és el Senyor...
MEDITACIÓ
En el diàleg del principi es produeix una salutació inicial; una invitació a una actitud
espiritual adequada per pregar en comunió l'oració més important de l'Eucaristia (la
pregària eucarística); i la invitació a celebrar l'Eucaristia (que significa: acció de gràcies),
en la qual es transformarà el pa i el vi en el cos i la sang de Crist.
En els tres següents paràgrafs s'expressen els motius per donar gràcies.
El primer, com passa amb tots els prefacis, comença reiterant que és just i necessari
donar-li gràcies. No deixem mai de ser conscients de tot el que fa el Senyor per nosaltres.
No caiguem en la ingratitud, ja que estaríem sent infidels al Senyor. Concretament, el
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primer prefaci de Pasqua se centra en descriure que, encara que sempre hem de glorificar
el Senyor, avui ho fem de manera especial perquè el seu Fill ha ressuscitat. El Senyor és
viu! Davant d'això, només hi cap l'alegria, el goig, l'exultació, el cant... La paraula Pasqua
significa pas, salt ... per tant, quan afirma que Crist és la nostra Pasqua, ens està dient que
gràcies a Crist podrem fer el salt a la vida eterna. Ell s'ha sacrificat, per amor, per nosaltres
precisament per això.
El segon paràgraf utilitza la imatge de l’anyell pasqual jueu, que es va sacrificar per evitar
l'última de les plagues d’Egipte (Ex 12,5) i, a partir de llavors, per commemorar
l'alliberament del poble d'Israel (Ex 12,14; Lv 23,5). Des d'aquesta imatge es presenta a
Crist com el veritable Anyell (Ap 5,6), perquè després del sacrifici de si mateix no caldrà
realitzar cap més, es va realitzar d'una vegada per sempre. La Creu de Crist aconsegueix
així el perdó de tots pecats (He 10,10-12). D’aquesta manera, la tragèdia de la Creu es
converteix en font de l'autèntica vida, la vida eterna, ja que el Pare no només va
ressuscitar el seu Fill, sinó que també ho farà amb tot aquell que mori unit a Ell (2Tm
2,11).
El tercer paràgraf narra la conseqüència de l'anterior. Davant tan gran notícia, desborda
el goig, l'alegria, el cant... doncs un cel nou i una terra nova han quedat inaugurats, on la
humanitat pot tornar a viure al costat de Déu i Déu amb nosaltres (Ap 21,1-3). Per això,
cantem junts, l'Església terrestre i la celeste, a una sola veu, units al nostre Salvador,
l'himne de la vostra glòria: Sant, sant, sant és el Senyor... pregària inspirada en la visió de
la vocació del profeta Isaïes (Is 6,3), seguida de l'aclamació del poble quan Jesús va
realitzar la seva entrada triomfal a Jerusalem (Mt 21,9; Sl 118 (117), 26).
PER A REFLEXIONAR
- Christus vivit, així es titula l'Exhortació apostòlica de papa Francesc, dirigida als joves. 10
En ella, el cap. 4, ens parla de que Déu t'estima i que Crist et salva i que és viu. Pensa en
quina mesura et sents estimat i salvat per Déu.
- Has tingut experiència de petites resurreccions... moments en què has tornat a viure de
nou?
- La teva relació amb Crist viu és a nivell intel·lectual, sentimental, moral, integral...?
- Pensa moments concrets d'aquesta Setmana Santa en què t'hagis relacionat amb Ell.
Quins sentiments brollen?

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazioneap_20190325_christus-vivit.html
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Dibuixos per pintar
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