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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: «Déu vos
guard». 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».

 

FENT CAMÍ...  

"Benaurances", de Kairoi
https://www.youtube.com/watch?v=RLJXXbZeV4s&feature=youtu.be

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
286. “Moltes vegades, en la   vida, perdem temps demanant-nos: Però qui soc
jo? I tu pots demanar-te qui ets i passar tota una vida   buscant qui ets. Per a
qui soc jo? Ets per a Déu, sens dubte. Però ell ha volgut que siguis també
per als altres, i ha  posat en tu molts dons i carismes que no són per a tu, sinó
per als altres”.

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?
A què et crida Jesús? Què has de cremar a la Vetlla Pasqual per a estar
disponible a Déu i als altres?

7. PARENOSTRE

Jesús, tal com havia previst, ressuscita el tercer dia. Ho fa saber primer a
dones de la seva total confiança, a aquelles que entendran què ha passat i què
ho comunicaran a tothom. Amb la resurrecció de Jesús, les persones que l’han
conegut, que han tingut intimitat i han aprofundit en les seves paraules,
comencen a treure’n l’entrellat. És l’inici per a molts i moltes deixebles de
Jesús d’una crida a   les seves vides. És el descobriment, des del
discerniment, d’una vocació al servei del Crist. Amb les   eines del silenci i la
contemplació personal, es  transcendeix i es contempla què vol Déu de
mi. Des del Jesús salvífic, Déu ens invita a formar part del seu projecte, i a
compartir la nostra vocació de servei en benefici dels nostres germans i
germanes. A la Vetlla Pasqual, el foc purificador ens farà esdevenir
persones noves, entusiasmades i disponibles. Per als cristians  i cristianes,
Jesús ressuscitat no és només una esperança sinó un fet tangible i habitat en el
cor i la ment. Recollim-nos, preguem i esperem el nou paradigma per a la
humanitat!

5. REFLEXIÓ

Avui encara no celebrem el triomf de la vida sobre la mort. Avui el silenci, la 
meditació i la pregària ens reclamen per a afrontar el repte de
ressuscitar amb Jesús. Avui cal deixar-nos enrere per fer un pas cap
endavant. Avui vetllem i esperem el foc que tot ho purifica. Avui és el dia del
discerniment, de preguntar-nos què vol Déu de nosaltres. 




