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Diumenge  de Pasqua 
 
Al.leluia! Jesús ha ressuscitat! 
 
“El diumenge, molt de matí, les dones 
anaren al sepulcre amb les espècies 
aromàtiques que havien preparat. 
Trobaren que la pedra havia estat 
apartada de l'entrada del sepulcre.” 
 
Elles, van ser les primeres en anar al 
sepulcre aquell matí. 
Senyor, que de manera constant, sigui 
atenta i servicial als qui m’envolten, 
als qui cerquen i als qui esperen un cop de 
mà. 
 
«Per què busqueu entre els morts 
aquell que viu? No hi és, aquí: ha 
ressuscitat”. 
 
Sentim Jesús viu a les nostres vides.  
Senyor, que en aquest Temps Pasqual faci 
experiència de trobar-te i veure’t en la vida, 
en els moments i esdeveniments del dia a 
dia. 
 
“Se'n tornaren del sepulcre i 
anunciaren tot això als onze i a tots 
els altres.” 
 
Diem amb joia que Jesús ha ressucitat! 
Senyor, que el que viu el cor ho puguin dir 
les meves accions i les meves paraules.   
L’alegria que visc ha de poder ser alegria 
pels altres,  
per a poder dir amb joia:  
Jesús ha ressuscitat! 
 

Jo 20,19-31_________________ 
 
2n diumenge de Pasqua 
 

 

 
I un bon dia... 

 Després de tanta tristor, por, amargor i 
decepció. 

I fins i tot la creu, potser viscuda com un 
fracàs 

 
Tot canvia... 

Les portes s’obren, apareix una nova 
mirada, 

La mirada de Jesús enmig dels deixebles 
desapareix la tristesa i la por 

 
Quan... 

Aclaparats pel cansament, manquen fins i 
tot 

les paraules i s’ha perdut la il·lusió,  
viuen i conviuen de nou amb Jesús: 

“pau a vosaltres” 
 

Descobreixen un Jesús viu... 
“rebeu l’Esperit Sant” 

L’esperança i la il·lusió retornen 
 

“Sortosos els qui creuran sense 
haver vist” 

Pare , doneu-nos la força 
 i una presència activa per  

comunicar la nostra fe.  

 

 

 

 

Jo 21,1-19    ___________________ 
 
3r diumenge de Pasqua  
 
 
 
“Tireu la xarxa a la dreta de la barca i 
trobareu peix" 

 
 
Sovint en el desencís, també com els 
deixebles, ens costa reconèixer-te. 
Ets el nostre costat però no et veiem, anem 
massa atabalats i estressats per copsar que 
segueixes a prop nostre. 
Tot i l'esforç, fem feines estèrils, sense 
sentit  i no pesquem res a dreta i esquerra. 
 
Ajuda'ns Pare en la nostra vida quotidiana a 
veure't més sovint a través del germans 
que ens envolten i d'aquells que viuen pitjor 
i pateixen molt més que nosaltres. 
 
Tot té sentit si la nostra mirada és a través 
dels teus ulls. Malgrat la nostra imperfecció, 
com a Pere, no dubtis del nostre 
compromís. 

 

 

 

 

 

 

 



Ac 1,1-11________________ 
 
Diumenge de l’Ascenció  
 
Bon Jesús, amic Jesús. 
De la llum véns i a la llum tornes. 
Un raig de llum va arribar a la teva mare, Maria. 
L'acollí amb humilitat i il·lusió i el va fer créixer 
dintre seu. Vas veure la llum del món amb el teu 
neixement. La llum que et guià tota la teva vida 
per mostrar-nos amb les teves paraules, els teus 
fets, la teva forma de viure que hem de sortir de 
la foscor. 
 
La llum t'acompanyà en el camí del Via Crucis, la 
foscor més amargant que vas viure et dugué a 
prop del dubte. 
Pas a pas cap a la creu aferrant-te a la fe per a 
mantenir la llum dintre teu, ens mostrares la 
força de la confiança. 
A la creu mirant al cel interpel·laves Déu pare i 
malgrat els teus sentiments humans, que tan 
t'apropen a nosaltres, decidies posar-te a les 
seves mans. A Ell vas confiar el teu esperit. 
 
Després del teu repòs, acompanyat dels que 
t'estimaven, el teu  cos cuidat i acollit en 
l'embolcall del perfum i de l'amor més pur 
t'elevares i sortires de les entranyes de la terra i 
et mostrares en el camí. 
 
Et van veure enlairar-te i no s'ho podien creure. 
Vas intentar explicar-te, però fins la mostra més 
evident del que deies era difícil de seguir, Jesús 
bon amic, bon guia!  
Ens consola saber que allà ens esperes i ens 
dónes la força per a seguir. 
Poseu tu i el pare en el nostre cor el do i la 
gràcia de la confiança més cega. 
Espera'ns bon Jesús, bon amic, bon guia. 
I pel camí fes-te present, amb petites espurnes 
que ens guiïn cap a la llum infinita i el bon 
repòs. 
 
 

 Ac 2,1-11          _____________ 
 
Diumenge de Pentecosta 

 
 
 

Jesús fa el que ja havia anunciat: enviar 

l’Esperit Sant. 

I ho fa mentre es trobaven reunits, és a dir, 

en comunitat. 

Precisament l’Esperit Sant ens fa reconèixer 

tots com a església, com un grup. 

I també ens fa sentir fills de Déu estimats. 

 

Pare, gràcies pel teu do, per la teva 

companyia i exigència alhora. 

Gràcies perquè per l’Esperit podem dir 

Jesús, fill de Déu. 
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