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Al capvespre d'aquell mateix dia, que
era diumenge, els deixebles, per por
dels jueus, tenien tancades les portes
del lloc on es trobaven. Jesús va
arribar, es posà al mig i els digué:
«Pau a vosaltres». Dit això, els va
mostrar les mans i el costat. Els
deixebles s'alegraren de veure el
Senyor. Ell els tornà a dir: «Pau a
vosaltres. Com el Pare m'ha enviat a
mi, també jo us envio a vosaltres».
Llavors va alenar damunt d'ells i els
digué: «Rebeu l'Esperit Sant. A qui
perdonareu els pecats, li quedaran
perdonats; a qui no els perdoneu, li
quedaran sense perdó».
 
Quan vingué Jesús, Tomàs, un dels
Dotze, l'anomenat Bessó, no era allà
amb els altres deixebles. Ells li van
dir: «Hem vist el Senyor». Però ell els
contestà: «Si no li veig a les mans la
marca dels claus, si no fico el dit a la
ferida dels claus i no li poso la mà
dins el costat, jo no creuré pas!».
 
Al cap de vuit dies, els deixebles es
trobaven altra vegada en aquell
mateix lloc, i Tomàs també hi era.
Estant tancades les portes, Jesús va
arribar, es posà al mig i els digué:
«Pau a vosaltres». Després diu a
Tomàs: «Porta el dit aquí i mira'm les
mans; porta la mà i posa-me-la dins
el costat. No siguis incrèdul, sigues
creient». Tomàs li va respondre:
«Senyor meu i Déu meu!». Jesús li
diu: «Perquè m'has vist has cregut?
Feliços els qui creuran sense haver
vist!».
 
Jesús va fer en presència dels seus
deixebles molts altres senyals
prodigiosos que no es troben escrits
en aquest llibre. Els que hi ha aquí
han estat escrits perquè cregueu que
Jesús és el Messies, el Fill de Déu, i,
creient, tingueu vida en el seu nom.

 

FENT CAMÍ...  

"La ferida no s'ha tancat", de Canta la Teva Fe
https://www.youtube.com/watch?v=txqYpA6FKcU

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
33. El Senyor ens crida a encendre estrelles en la nit d’altres joves,
ens invita a mirar els vertaders astres, aquests signes tan variats que Ell ens
dóna per tal que no ens quedem aturats, sinó que imitem el sembrador que
mirava les estrelles per poder llaurar el camp. Déu encén estrelles per tal que
seguim caminant: «Els estels brillen en el seu lloc de guàrdia, joiosos i
contents. Quan ell els crida, responen: Som aquí!» (Ba  3, 34-35). Però
Crist mateix és per a nosaltres la gran llum d’esperança i de guia en la nostra
nit, perquè Ell és «l'estel resplendent del matí» (Ap 22, 16).

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?
Com és el teu diumenge? Quin lloc ocupa la celebració de l’eucaristia?
Aquests dies que no podem trobar-nos presencialment, com ho fas per no
perdre la consciència que formes part d’un Poble, d’una Comunitat, d’una
Parròquia?

7. PARENOSTRE

En aquest segon diumenge de Pasqua, anomenat en molts llocs “Pasqüetes”,
ressonen també les caramelles, els aplecs i moltes altres expressions
culturals i religioses del nostre país. Resseguint l’Evangeli, portem tota la
setmana revivint experiències del diumenge. Deu ser un dia important pels
cristians i les cristianes!!! És clar, ho és, perquè és el dia de la comunitat,
de la parròquia, de l’Església. És el dia, on prenem consciència, cadascú de
nosaltres, que som creats i batejats, i que seguim al Crist, inserits en un
Poble. La Comunitat és lloc d’experiència del Ressuscitat,
d’acompanyar-nos mútuament, de compartir allò que vivim, de prendre
compromisos, de copsar les injustícies, d’alegrar-nos de la fraternitat. Tot
això, es materialitza a les nostres eucaristies dominicals.

5. REFLEXIÓ

Quan Crist s'apareix als deixebles, sempre els diu "pau a vosaltres". Amb Ell,
amb la seva resurrecció la pau ens és donada a tots, el Regne del cel  ja
és aquí. I com va fer Ell mateix, convida els seus seguidors a estendre la
bona nova de l'Evangeli per tot arreu.




