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En aquell temps, un dels Dotze,
l'anomenat Judes Iscariot, se
n'anà a trobar els grans
sacerdots i els digué: «Què
esteu disposats a donar-me si
us entrego Jesús?». Ells li van
oferir trenta monedes de plata.
I des d'aleshores Judes buscava
una ocasió per entregar-lo.
 
El primer dia dels Àzims, els
deixebles anaren a dir a Jesús:
«On vols que et fem els
preparatius per a menjar el
sopar pasqual?». Ell
respongué: «Aneu a la ciutat, a
casa de tal, i digueu-li: ‘El
Mestre diu: La meva hora és a
prop. Faré el sopar pasqual
amb els meus deixebles a casa
teva’». Els deixebles van
complir el que Jesús els havia
ordenat i prepararen el sopar
pasqual.
 
Arribat el capvespre, Jesús es
posà a taula amb els Dotze.
Mentre sopaven, digué: «Us ho
asseguro: un de vosaltres em
trairà». Molt entristits, li
anaven preguntant, l'un rere
l'altre: «¿No sóc pas jo,
Senyor?». Jesús respongué:
«Un que suca amb mi al mateix
plat és el qui em trairà. El Fill
de l'home se'n va, tal com
l'Escriptura ha dit d'Ell, però ai
de l'home que el traeix! Més li
valdria no haver nascut».
Judes, el qui el traïa, li
preguntà: «¿No sóc pas jo,
rabí?». Ell li respongué: «Tu ho
has dit».
 

 

FENT CAMÍ...  

"Som aquí per tu", deWorship.CAT
https://youtu.be/-5CnWiJy2YE

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
155. Amb Jesús també hi conversem. La pregària és un repte i una
aventura. I quina aventura! Permet que el coneguem cada vegada més bé,
entrem en la seva espessor i cresquem en una unió cada vegada més forta. La
pregària ens permet d’explicar-li tot el que ens passa i quedem confiats als
seus braços, i al mateix temps ens regala instants de preciosa intimitat i
afecte, en què Jesús vessa en nosaltres la seva pròpia vida. Resant
«obrim la jugada» a Ell, li donem lloc «perquè Ell pugui actuar i pugui entrar i
pugui vèncer».

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?
Durant aquests dies, què has descobert que és el més important de la
teva vida? Abans ho valoraves suficientment? Després del confinament, com
ho voldries viure? Per a tu Jesús és un regal? Vols viure aquesta Setmana
Santa ben de cor? Demana-ho a la pregària!

7. PARENOSTRE

En l'evangeli d'avui Judes fa el pas decisiu per "vendre" a Jesús, per entregar-lo
a les autoritats jueves, i el preu que li ofereixen és 30 monedes de plata. Jesús
és venut per 30 monedes. Ens escandalitza! Però moltes vegades hem cregut
que tot té un preu, i que tot es pot aconseguir amb diners i poder, fins i tot
nosaltres mateixos. Aquests dies de confinament potser t'han ajudat a descobrir
tantes coses que no es poden comprar amb diners i que són l'autèntic tresor,
l'autèntic valor de la teva vida: la família, la fe, l'amistat, la salut... Allò
més valuós, allò que omple el cor de la persona només és l'amor. Déu t'ho
ofereix i vol omplir el teu cor. Demà comencem el Tridu Pasqual, demana-li
que t'ajudi a viure'l des del cor, i a omplir-lo del seu Amor!

5. REFLEXIÓ

Arribem als darrers moments que viurà Jesús amb els seus apòstols. Veiem
com es preparen per al sopar pasqual, el darrer sopar que celebraran
junts abans de la Pasqua del Crist, és a dir, abans del seu lliurament.
Preparem-nos interiorment per viure intensament aquests sants dies.


