1 d’abril

Diumenge de pasqua

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 ungintlo 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.»
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.
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 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.

