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En aquell temps, Jesús digué als seus
deixebles: «D'aquí a poc temps ja no
em veureu, però poc després em
tornareu a veure». Llavors alguns dels
seus deixebles es digueren entre ells:
«Què significa això que ens diu: ‘D'aquí
a poc temps no em veureu, però poc
després em tornareu a veure’? I què vol
dir: ‘Me'n vaig al Pare’?». I anaven
preguntant-se: «Què vol dir: ‘D'aquí a
poc temps’? No sabem pas de què
parla» Jesús sabia que volien
interrogar-lo, i els digué: «Vosaltres us
pregunteu sobre allò que us he dit:
‘D'aquí a poc temps no em veureu, però
poc després em tornareu a veure’.
Doncs us ben asseguro que plorareu i
us doldreu, mentre que el món
s'alegrarà. Vosaltres estareu tristos,
però la vostra tristesa es convertirà en
alegria».

 

FENT CAMÍ...  

Jesús en aquest joc de paraules vol fer-nos saber no que Ell ha acabat la seva
missió entre nosaltres, sinó que Ell compta en aquesta missió amb
nosaltres. Ell ha vençut la mort i el pecat i en aquest combat també estem
nosaltres. Combatre sota la senyera de la gràcia és victòria segura perquè Ell
ha vençut! Vivint aquest combat el fruit sempre serà una gran alegria encara
que pel camí ens haguem trobat dificultats i tristeses, sempre podrem dir:
missió complerta, hem fet la vostra voluntat. Que Ell ens ajudi a
compartir amb els demés aquesta alegria del Déu amb nosaltres.

“Pregó pasqual” per l’orquestra diocesana de Girona
https://www.youtube.com/watch?v=-0BIx58xH1g

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
126. Contempla a Jesús feliç, desbordant de goig. Alegra’t amb el teu Amic
que va triomfar. Mataren el sant, el just, l’innocent, però ell va vèncer. El mal
no té pas la darrera paraula. En la teva vida el mal tampoc no tindrà la
darrera paraula, perquè el teu Amic que t’estima vol triomfar en tu. El teu
salvador viu.
127. Si Ell viu, això és una garantia que el bé pot fer-se camí a la
nostra vida, i que els nostres cansaments serviran per a alguna cosa.
Llavors podem abandonar els planys i mirar cap endavant, perquè amb Ell
sempre es pot. Aquesta és la seguretat que tenim. Jesús és l’etern vivent.
Aferrats a Ell viurem i travessarem totes les formes de mort i de violència que
sotgen en el camí.
128. Qualsevol altra solució serà feble passatgera. Potser servirà per
alguna cosa durant un temps, i de nou ens trobarem desprotegits, abandonats,
a la intempèrie. Amb Ell, en canvi, el cor està arrelat en una seguretat bàsica,
que resta més enllà de tot. Sant Pau diu que ell vol estar unit a Crist per
«conèixer la força de la seva resurrecció» (Fl 3, 10). És el poder que es
manifestarà una vegada i una altra en la teva existència, perquè Ell va venir a
donar-te la vida, «i vida a desdir» (Jn 10, 10).

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?

7. PARENOSTRE

5. REFLEXIÓ

Amics, heu jugat mai a fet i amagar? A l’Evangeli d’avui Jesús sembla que es
disposi a jugar amb els seus deixebles: d’aquí poc em veureu, després em
tornareu a veure... sembla més un joc, una endevinalla que una crida a
l’atenció i profunditat de l’anunci de la seva resurrecció i vida nova per a
tots. Obrim el cor perquè ens anuncia una gran alegria.

Quines situacions de mort, tristesa he viscut aquest confinament?
Perquè són moments tant difícils? En qui em recolzo en aquestes
situacions? Com podem dur alegria a qui viu una situació trista?

FENT CAMÍ...  


