DIUMENGE DE PASQUA (B)
LECTURA PRIMERA (Ac 10,34a. 37-43 )
Lectura dels Fets dels Apòstols
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».
SALM RESPONSORIAL (117 )
Enaltiu el Senyor: Que n’és de bo, perdura eternament el seu amor. Que respongui la casa d’Israel:
perdura eternament el seu amor. R.
R.: Avui és el dia en què ha obrat el Senyor, alegrem-nos i celebrem-lo.
La dreta del Senyor fa proeses, la dreta del Senyor em glorifica. No moriré, viuré encara, per contar
les proeses del Senyor. R.
La pedra que rebutjaven els constructors ara corona l’edifici. És el Senyor qui ho ha fet, i els nostres
ulls se’n meravellen. R.
LECTURA SEGONA Col 3,1-4
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses:
Germans, ja que heu ressuscitat juntament amb el Crist, cerqueu allò que és de dalt, on hi ha el Crist, assegut
a la dreta de Déu; estimeu allò que és de dalt, no allò que és de la terra. Vosaltres vau morir, i la vostra vida
està amagada en Déu juntament amb el Crist. Quan es manifestarà el Crist, que és la vostra vida, també
vosaltres apareixereu amb ell plens de glòria.
O també pot fer-se 1Co 5,6b-8
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint
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.
Seqüència Els cristians immolin un càntic triomfal a la Víctima pasqual. Morint l’Anyell, la guarda d’ovelles
redimia. El Just els pecadors amb Déu reconcilia. Lluitaren Vida i Mort en lluita sense mida. El Rei de vida,
mort, ja regna amb nova vida. Digueu-nos, oh Maria, ¿què heu vist en el camí? –La tomba que va obrir el
Crist quan ressorgia i el Crist que revivia amb glòria sense fi. Els àngels sense dol, les benes i el llençol. El Crist
en qui jo espero, el Crist ressuscità; camí de Galilea, ell us precedirà. Jesús ressuscitat, sou, d’entre els morts,
Senyor, Monarca vencedor; tingueu-nos pietat.

EVANGELI (Jn 20,1-9 )
Lectura de l’evangeli segons sant Joan
El diumenge Maria Magdalena se n’anà al sepulcre de matí, quan encara era fosc, i veié que la pedra
havia estat treta de l’entrada del sepulcre. Ella se’n va corrents a trobar Simó Pere i l’altre deixeble,
aquell que Jesús estimava tant, i els diu: «S’han endut el Senyor fora del sepulcre i no sabem on l’han
posat». Llavors, Pere, amb l’altre deixeble, sortí cap al sepulcre. Corrien tots dos junts, però l’altre
deixeble s’avançà i arribà primer al sepulcre, s’ajupí per mirar dintre i veié aplanat el llençol
d’amortallar, però no hi entrà. Darrera d’ell arribà Simó Pere, entrà al sepulcre i veié aplanat el

llençol d’amortallar, però el mocador que li havien posat al cap no estava aplanat com el llençol, sinó
lligat encara al mateix lloc. Llavors entrà també l’altre deixeble que havia arribat primer al sepulcre,
ho veié i cregué. Fins aquell moment encara no havien entès que, segons les Escriptures, Jesús havia
de ressuscitar d’entre els morts.

DIUMENGE DE PASQUA
En aquest diumenge de Pasqua escoltam la proclamació de fe de la
primera comunitat cristiana i ens la feim nostra: Ells el van matar
penjant-lo en un patíbul, però Déu el ressuscità el tercer dia. Déu
aixeca el seu Fill d’entre els morts i el constitueix Senyor de l’Univers.
Amb ell, ara, nosaltres passam de la mort a la vida.

APROFUNDIR LA PRIMER LECTURA: Fets 10, 34 a. 37-43
Abans d’escoltar el discurs de Pere convé observar el lloc on és
pronunciat. Pere acaba sacsejat per una visió d’animals de tot tipus,
reunits en una vela. Una veu del cel li deia que menjàs, cosa impossible
per un jueu pietós que no menja animals impurs. Pere, seguidament,
és empès per l’Esperit a anar a la casa d’un pagà, cosa que repugna
també a un jueu pietós. Al cap de tres dies de marxa, quan a arribat a
la casa de l’oficial romà, Pere declara: --Vosaltres sabeu prou bé que a
un jueu no li és permès de tenir tractes amb un estranger o d'entrar a
casa seva. Però Déu m'ha fet comprendre que no he de tenir cap
persona per impura i que no tinc prohibits els tractes amb ningú. Pere
ha comprès el que Déu espera d’ell.
El discurs de Pere a Cesarea, el primer en un ambient pagà anuncia la resurrecció de Jesús i a la vegada en
manifesta els efectes. Pere és transformat per Aquell que, poc temps abans, deia a la criada del Gran
Sacerdot “ Dona, no conec aquest home !” testimoni ara d’un gran coneixement de Jesús. Comprèn el que ha
passat i l’anuncia a tots, tan als jueus com als pagans. El Divendres Sant, deixà Jesús, tot sol, a les mans d’un
centurió i fugí. Ara, és davant un altre centurió que dóna testimoni que Jesús de Natzaret, consagrat per
l’esperit Sant i ple de la seva força. Posa en pràctica la missió rebuda del Senyor, anunciar al poble i
testimoniar que Déu l’ha elegit com a Jutge de vius i de morts. Ara, tot està baix la Senyoria de Jesús. Pere
s’hi posa a si mateix. Sens cap trava.

PROCLAMAR AQUESTA PARAULA
El lector s’esforçarà en distingir en el discurs de Pere:
·

L’esdeveniment:
El lloc: Cesarea, port obert a l’ample.
-

Les persones: Pere i un pagà, un centurió romà.

·

El misteri de Jesús presentat com el Fill de Déu:
Vosaltres ja sabeu com Déu el va ungir amb l'Esperit Sant i amb poder, i com va passar fent el bé
i guarint tots els oprimits pel diable,
perquè Déu era amb ell.

·

El testimoni dels apòstols: Nosaltres som testimonis de tot el que va fer en el país dels jueus i a
Jerusalem.

·

La crida a donar testimoni:

-

Ell ens ordenà que prediquéssim al poble i testimoniéssim que Déu l'ha constituït jutge de vius i
de morts.

-

La frase clau, anunciant la salvació, precedida d’un breu silenci: tothom qui creu en ell obté el
perdó dels pecats gràcies al seu nom.

SALM 117

El Salmista,
confrontat a un perill mortal,
ha estat salvat. Ve al temple a
donar gràcies al Senyor.
Celebrant el poder de Déu,
convida el poble a associar-se a
la seva pregària. En aquest dia
de Pasqua en que celebram Déu
que ha ressuscitat Jesús d’entre
els morts, cantem amb ell i amb
tot el poble dels salvats: «La
dreta del Senyor fa proeses, la dreta del Senyor és poderosa.
A l’hora del cant després de la primera lectura, serà bo de fer participar tot el poble amb una
resposta, l’al·leluia, amb una música senzilla i coneguda, distinta de la de l’aclamació abans de l’Evangeli.

PER APROFUNDIR LA SEGONA LECTURA: Colossencs 3, 1-4
La resurrecció és un esdeveniment del passat: amb la seva dreta poderosa, Déu ha ressuscitat el seu
Fill d’entre els morts.
És un esdeveniment del futur: Crist tornarà al final dels temps per prendre’ns juntament amb ell.
És una realitat del present: nosaltres ja hem ressuscitat amb Crist per viure amb ell una vida nova.
SEGONA LECTURA:
el Leccionari proposa dos texts a elegir: la Carta als colossencs: ressuscitats amb el Crist, pel baptisme, hem
de viure , amb ell, una vida nova.
La primera carta als Corintis: La Pasqua de Crist renova les nostres vides...
PER APROFUNDIR L’EVANGELI DE Joan 20, 1-9
A l’Evangeli de Joan, els esdeveniments de Pasqua s’organitzen al voltant de dos moments de la
jornada i de dos llocs: el matí en un hort, al capvestre en una casa. Observem la seqüència del matí, Maria
Magdalena va al sepulcre, constata que és buit després va a anunciar a dos deixebles que s’han eduït el
Senyor. Els dos deixebles van corrents al sepulcre, després retornen a casa. Maria Magdalena resta al lloc, a
l’hort, i troba el Senyor ressuscitat qui li encomana anunciar la bona nova. Maria va a anunciar als deixebles:
He vist el Senyor i m’ha dit açò... Vet aquí, doncs la seqüència del matí; llàstima que la litúrgia no l’hagi presa
sencera. No ens fa més que llegir els esdeveniments del final del matí.
L’accent és posat en la mirada. Quan encara no era de dia, Maria Magdalena veu que la pedra ha estat
llevada. Ella interpreta el que ha vist i ho anuncia a dos deixebles. Aquest corrent a verificar el que els a estat
dit. De l’exterior, acostant-se, el deixeble que Jesús estimava veu el llençol. Simó Pere entra a la tomba i mira

el llençol així com també el mocador que havia cobert el cap de Jesús. Va veure i va creure escriu
l’evangelista. Què ha vist el deixeble estimat? No ens o diu. Pertany a lector del text cercar una resposta a
l’enigma. Açò podria tenir que veure amb el record de les paraules de Jesús o amb les Escriptures.
L’Evangelista precisa: De fet, encara no havien entès que, segons l'Escriptura, Jesús havia de ressuscitar
d'entre els morts. Entelats els ulls per la nit, els deixebles constaten un buit, una absència. No poden
constatar més que els objectes de dol i on són col·locats. Aquesta mirada els orienta vers un robatori del
cadàver. Aquesta mirada els enganya.
Però i ha una altra mirada, la del deixeble estimat. La mirada del cor. Seguint Jesús i nodrint-se de les
Escriptures, hi veu clar. Aquesta mirada permet descobrir el projecte de Déu sobre els homes: Calia que... En
l’Església de Jesucrist, aquesta mirada té prioritat sobre totes les altres.

A tots els qui aprofitau aquest material us desig una Bona Pasqua!
Crist ha ressuscitat! En veritat ha resuscitat!

Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω
θάνατον πατήσας, καί τοίς εν τοίς
µνήµασι, ζωήν χαρισάµενος.
المسيح قام من بين األموات و وطئ الموت
بالموت و وھب الحياة للذين في ال
Josep Sastre, Prv.

