Diumenge 8 d’abril, II Pasqua
1ª: Ac 4,32-35; Sl 117; 2ª: 1Jn 5,16; Ev: Jn 20,19-31

ENTERRAMENT
Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de Manuel Rebollo Martínez, de 86 anys.

GRUPS
REFLEXIÓ
CATEQUESI

-

El proper dissabte dia 7, hi ha sessió
dels Grups de Reflexió - Cateqeusi. A 2/4
de 7 de la tarda

PASQUA
De bon matí, a l’alba, les dones van al
sepulcre. No troben res. No troben el que
esperaven...
No troben el que s’imaginaven,
nosaltres amb els nostres esquemes, i Déu
amb els seus: per què busqueu entre els
morts al qui viu?
Les múltiples comunitats aplegades en
la nit pasqual escoltarem les paraules de
l’àngel a les dones: «No us espanteu.
Vosaltres busqueu Jesús de Natzaret,
el crucificat: ha ressuscitat, no és aquí.
Mireu el lloc on l’havien posat » (Mc16

Diumenge PASQUA l’Any B.
Pregó pasqual
La pasqua ha esclatat,
la nostra Pasqua, la nostra Vida Nova,
és Crist ressuscitat,
sempre el mateix i sempre diferent en cadascun de nosaltres.

AIGUA
Oh Déu, que realitzes obres admirables i de diverses maneres t’has servit de
l’aigua per significar la gràcia del baptisme.
Mira, ara a la teva església en oració i
obre’ns la font del baptisme.
Que aquesta aigua rebi, per l’Esperit,
la gràcia del teu fill, perquè l’home creat a la
teva imatge, mori a l’home vell i reneixi a la
vida nova.
Et demanem, Senyor, que el poder del
teu Esperit baixi pel teu fill sobre aquesta
aigua perquè amb ella ressuscitem a la Vida
Nova. Per Jesús que viu ......
Nosaltres hem estat batejats iniciantnos per formar part en la comunitat de
seguidors de Jesús, de l’Església, comunitat
de comunitats. Allò nostre va ser un
començament que cada dia ha de tenir
continuïtat. Avui renovem la nostra fermesa
de viure amb intensitat i sense por el
seguiment a Jesús.
Ho farem amb un gest. Farem un gest
de comprometre’ns a crear vida nova
agafant unes llavors i plantar-les en el test
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6). Els qui acolliren l’anunci de l’àngel
escampat per les dones amb fe i amb
esperança, sentiren capgirades les seves vides. Recuperaren el coratge perdut per seguir sent fidels al Senyor per esdevenir
testimonis del Ressuscitat Van seguir el
missatge de l’àngel: «Però ara aneu a dir
als seus deixebles i a Pere: “Ell va davant
vostre a Galilea; allà el veureu, tal com
us va dir”.»
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Aquesta Pasqua és una festa nova, una alegria nova, una certesa
nova que les nostres petites morts (pors, dubtes, sofriments i
enfrontaments) ens porten –ja, en llavor, com les que hem anat plantant
aquests dies- una gran Vida; una certesa nova que es trobaran al final a
la gran plaça de l’amistat i la convivència.
El nostre cor de cristians ens diu,
amb absoluta certesa,
que això no són paraules ni somnis.
El cor profund de la nostra fe ens assegura que en el fons hi ha
saba que puja per les nostres branques vers la nostra vida concreta de
cada dia.
L’arbre mai no ha vist la saba, però la sent, la viu, l’ajuda a viure.
Així, de l’ésser humà, hem de mirar més enllà d’allò que veiem.
Que la Pasqua ens tregui una vegada més les nostres branques
seques i faci esclatar un bosc nou a l’ombra del qual pugui passejar
l’home, parlant amb Déu i amb el germà.
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Lectura dels Fets dels Apòstols (Ac 10,34a.37-43)
En aquells dies, Pere prengué la paraula i digué: «Ja sabeu què ha passat darrerament
per tot el país dels jueus, començant per la Galilea, després que Joan havia predicat a la
gent que es fessin batejar. Parlo de Jesús de Natzaret. Ja sabeu com Déu el consagrà
ungint-lo amb l’Esperit Sant i amb poder, com passà pertot arreu fent el bé i donant la salut
a tots els qui estaven sota la dominació del diable, perquè Déu era amb ell. Nosaltres som
testimonis de tot el que va fer en el país dels jueus i a Jerusalem. Després el mataren
penjant-lo en un patíbul. Ara bé: Déu el ressuscità el tercer dia, i concedí que s’aparegués,
no a tot el poble, sinó a uns testimonis que, des d’abans, Déu havia escollit, és a dir, a
nosaltres, que hem menjat i hem begut amb ell després que ell hagué ressuscitat d’entre els
morts. Ell ens ordenà que prediquéssim al poble assegurant que ell és el qui Déu ha destinat
a ser jutge de vius i de morts. Tots els profetes donen testimoni a favor seu anunciant que
tothom qui creu en ell rep el perdó dels pecats gràcies al seu nom.»

que la pedra ja havia estat apartada. Era una pedra realment molt grossa. Entraren al
sepulcre, veieren, assegut a la dreta, un jove vestit de blanc, i s’esglaiaren. Ell els diu: «No
tingueu por. Busqueu Jesús de Natzaret, el crucificat. Ha ressuscitat, no hi és, aquí. Mireu
el lloc on l’havien posat. I ara aneu a dir als deixebles i a Pere que anirà davant vostre a
Galilea; allà el veureu, tal com ell us ho havia dit.» Elles sortiren del sepulcre i fugiren.
Tremolaven d’esglai i, de por que tenien, no s’atreviren a dir res a ningú.

Salm (19, 8-11) El cel parla de la glòria de Déu
És perfecta la llei del Senyor, l’ànima hi descansa; és ferm el que el
Senyor disposa, dóna seny als ignorants.

Los decretos del Señor son verdaderos, todos ellos son justos, ¡son de
más valor que el oro fino, más dulces que la miel del panal!

Els preceptes del Senyor són planers, omplen el cor de goig; els
manaments del Senyor són transparents, il·luminen els ulls.
Venerar el Senyor és cosa santa, es manté per sempre; els determinis
del Senyor són ben presos, tots són justíssims.
Són més desitjables que l’or fi, més que l’or a mans plenes; són més
dolços que la mel regalimant de la bresca.
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint (1Co 5,6b-8)
Germans, ¿no sabeu que una engruna de llevat fa pujar tota la pasta? Netegeu-vos bé
del llevat que éreu abans perquè sigueu una pasta nova. Vosaltres heu de ser com pans
sense fermentar, ara que Crist, el nostre anyell pasqual, ha estat immolat. Per això, celebrem
Pasqua cada dia, no amb el llevat que érem abans, el llevat de la dolenteria i de la malícia,
sinó amb pans sense fermentar, vivint amb sinceritat i veritat.
Lectura de l’evangeli segons sant Marc (Mc 16,1-8)
Acabat el repòs del dissabte, Maria Magdalena, Maria, la mare de Jaume, i Salomé
compraren espècies aromàtiques per anar a ungir el cos de Jesús. El diumenge, molt de
matí, arribaren al sepulcre a la sortida del sol. Entre elles preguntaven: «¿Qui ens farà
rodolar la pedra que tanca l’entrada del sepulcre?» Llavors alçaren els ulls i s’adonaren

Salmo responsorial (19, 8-11)
Los preceptos del Señor son justos, porque traen alegría al corazón.
El mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz.
El temor del Señor es limpio y permanece para siempre.

Son también advertencias a este siervo tuyo, y le es provechoso obedecerlas.

Amb actitud d’agraïment donem gràcies:
Dóna gràcies, per la vida mateixa. Encara que la teva no sigui la més perfecta, Déu
te la va donar i el tenir-la és ja un miracle. Aprèn a valorar-la per fer-la suportable. No en
facis d’ella una cosa buida.
Dóna gràcies per l’aire que respires. És tan natural i vital que ni compte t’adones
que sense ell amb seguretat no hauries viscut. Per cada respir que donis, recorda i tingues
present que Déu el va crear pensant en tu.
Dóna gràcies per la llum del sol. És la que et permet que veiem el dia en tot el seu
esplendor. La que dóna vida a la bellesa de la creació i dóna calor als éssers vius de la
terra.
Dóna gràcies per l’aigua que cau del cel. Déu l’envia per fer de la nostra terra una
terra fèrtil i productiva. I és la mateixa aigua que, en estar assedegats, calma la nostra set.
Dóna gràcies per les proves que t’arriben. No et lamentis quan arriben, més aviat
pren-les d’una manera positiva. Les proves purifiquen el teu esperit. i et fan més fort per
enfrontar-te a la vida.
Dóna gràcies per tot el que ets. No et queixis que no sempre és com vols. Res
passa només perquè si. Al final veuràs i entendràs la raó.
Dóna gràcies a Déu per tot: Per les coses grans i també per petiteses .
Dóna sempre gràcies ... Sentiràs alleujament i pau si les dónes de tot cor.

