Diumenge de Rams

Ens endinsem en l'etapa final de la vida de Jesús, quan el seu lliurament personal arriba a una actitud
radical inaudita i irrevocable. En el relat de la passió contemplem atordits, per part de Jesús, un buidarse de tot desig de conservar res para si.
Durant el sopar, deixa clara la seva voluntat de servir al Pare i als homes i ordena als apòstols i seguidors
que facin el mateix. La pauta de comportament, per a qui vulguin seguir-lo, serà la d'estimar-se i servirse mútuament els uns als altres, tal com ell mateix ho ha fet. Amor i servei que serà, des d'ara, l'únic senyal per a conèixer qui són de bo de bo els seus deixebles.
En la creu duu el seu amor fins l'extrem de demanar al Pare perdó per als seus botxins, perquè no saben
el que fan. Buscar disculpes per als seus enemics significa renunciar al dret de sentir-se ofès i assumir la
voluntat de confiar al Pare, sense cap condició, el judici de la seva vida i la dels altres.

Mirem també Jesús i escoltem les seves paraules, quan s'ocupa del malfactor crucificat a la seva vora.
Paraules que manifesten la preocupació personal de Jesús per aquell desgraciat, la seva tendresa, i l'encès desig de salvar-lo. Paraules que són l'anunci i la plasmació de l'obra redemptora de Jesús, l'anunci de
la seva Pasqua gloriosa. És a dir: De la mort de Jesús en la creu brollarà vida infinita, essent-ne el primer
beneficiari un delinqüent comú. I, després, com colofó i raó última de tot el que Jesús fa i diu, ve la con-

fessió de confiança infinita en el Pare: Pare, a les teves mans encomano el meu esperit.
A fi de viure millor el missatge de salvació que celebrarem aquests
dies, preparem-nos a acceptar la reconciliació que Déu ens ofereix
en el sagrament del perdó. Per descomptat, sabem que som perdonats sempre que, penedits de cor, estimem Déu sobre totes les coses; però recordem també que Jesús va deixar a l'Església el sagrament de la reconciliació, perquè el perdó rebut sigui visible i compartit pels altres germans en la comunitat. Així vista, la confessió és
com l'acta pública del perdó atorgat i l'ocasió d'assaborir l'alegria
de saber-nos perdonats i salvats, com membres del poble de Déu.
De les homilies dominicals de mossèn Enric Prat

Fem el camí quaresmal amb ... AMABILITAT
Seu amb l’esquena ben recta, sentint-te còmode però despert. Respira profundament pel nas i tanca els ulls uns instants. Quan et sentis serè escolta
Jesús dins teu, parla amb ell.
Jesús, ajuda’m a ser amable amb els altres; siguin germans, amics, familiars
o coneguts. A vegades les persones que tenim més a prop són les que tractem amb menys cura, i això no és just. Tots necessitem de les paraules dolces i amables, dels somriures sincers i de les reconfortants abraçades.
T’ho demano.

LECTURES PER A LA SETMANA
Dilluns Sant

Isaïes 42,1-7

Salm 26

Joan 12,1-11

Dimarts Sant

Isaïes 49,1-6

Salm 70

Joan 13,21-33.36-38

Dimecres Sant

Isaïes 50,4-9a

Salm 68

Mateu, 26,14-25

Dijous Sant
“Estimeu-vos els uns als altres tal com jo us he estimat”. Aquest és el
manament que aquell vespre, compartint el sopar pasqual amb els
seus amics, Jesús els dona, i també ens el dona a nosaltres. No és un
amor qualsevol, sinó que ens hem d’estimar amb el mateix amor que
Jesús ens ha estimat. Més endavant dirà “Ningú no té un amor més
gran que el qui dona la vida pels seus amics”. I quins són els signes
d’aquest amor? Jesús ens ho ensenya en el mateix sopar: el servei.
Ell va rentar els peus als deixebles, una feina en aquell moment reservada pels esclaus, i en aquest gest vol ensenyar-nos que ens hem
de servir els uns als altres en actitud d’estimació.

el
tríduum

Divendres Sant
És una celebració en què ens fixem en la Creu, però sempre a la llum
de la Pasqua. No és una celebració trista, però sí sòbria, austera. Avui
és dia de dejuni i d’abstinència. El dejuni d’avui ens prepara per celebrar la gran festa de la Vetlla Pasqual. És un dejuni d’esperança, que
acaba portant a l’alegria de la resurrecció. El dia d’avui també ens
ensenya que per arribar a la resurrecció, cal passar primer per la Passió; aquest és el camí de Jesús, el camí que tots estem cridats a seguir. Jesús no ens va prometre una vida sense sofriments, però sí un
sentit a aquests sofriments i fins i tot, que Ell mateix va voler compartir.

Vetlla Pasqual
Celebrem la Pasqua, el pas del Senyor, de la mort a la vida. L’Església,
aquesta nit, més que cap altre moment, lloa Déu per la resurrecció
del seu Fill. També és la nostra Pasqua, ja que ressuscitant, ens ha
donat una nova vida. La resurrecció del Senyor és el fonament de la
nostra fe. És el primer que els deixebles anuncien: que Jesús, que era
mort, que el van matar, ha ressuscitat!
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