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El diumenge, de bon matí, Jesús
ressuscitat es va aparèixer primer
a Maria Magdalena, de qui havia
tret set dimonis. Ella anà a
anunciar-ho als qui havien
conviscut amb Jesús i que ara
estaven afligits i ploraven. Però
aquests, quan van sentir que Jesús
vivia i que ella l'havia vist, no la
van creure. Després d'això, es va
manifestar amb un aspecte
diferent a dos d'ells que feien
camí fora ciutat. Aquests, llavors,
se'n tornaren a anunciar-ho als
altres, però tampoc no els van
creure. Finalment, mentre eren a
taula, Jesús es va aparèixer als
Onze i els reprotxà la seva falta de
fe i la seva duresa de cor, ja que
no havien cregut els qui l'havien
vist ressuscitat. Els digué: «Aneu
per tot el món i anuncieu la bona
nova de l'Evangeli a tota la
humanitat».

 

FENT CAMÍ...  

"Sigues llum del món", de Canta la Teva Fe
https://www.youtube.com/watch?v=JHTA6rSYQ7E

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
177. «A on ens envia Jesús? No hi ha fronteres, no hi ha límits: ens envia a
tothom. L’Evangeli no és per a alguns sinó per a tots. No és sols per als qui
ens semblen més propers, més receptius, més acollidors. És per a tothom. No
tingueu por d’anar i portar Crist a qualsevol ambient, fins les perifèries
existencials, també a qui sembla més llunyà, més indiferent. El Senyor busca
tothom, vol que tothom senti l’escalf de la seva misericòrdia i del seu
amor»  [94]. I ens invita a anar sense por amb l’anunci missioner, allí on ens
trobem i amb qui estiguem, en el barri, en l’estudi, en l’esport, en les sortides
amb els amics, en el voluntariat o en el treball, sempre és bo i oportú
compartir l’alegria de l’Evangeli. Així és com el Senyor es va acostant a
tothom. I a vosaltres, joves, us vol com els seus instruments per
escampar llum i esperança, perquè vol comptar amb la vostra valentia,
frescor i entusiasme.

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?
En el teu cor, hi ha el desig de comunicar l’Evangeli a tothom? Estàs
disposat a deixar-te trobar pel ressuscitat, per tal de poder testimoniar-lo?

7. PARENOSTRE

Avui podem repetir-nos vàries vegades aquestes paraules de Jesús ressuscitat:
“Aneu per tot el món i prediqueu a tothom la Bona Nova de l’evangeli”.
És una crida que se’ns fa. És una forma de viure. És la manera de seguir al
Crist. És una crida a cadascú de nosaltres. Sense donar gaire importància a la
resposta dels altres. Cadascú de nosaltres, amb humilitat, prudència i
valentia, hem de donar vida a aquesta crida. Ara mateix a casa, i amb les
limitacions del confinament. Però no ens manquen eines, per intentar-ho ara.
Molts ja ho feu. Sapiguem esperar els fruits. Siguem joves que anem
creixent en l’esperança. Donem temps a la trobada amb el ressuscitat, a
copsar-lo, i a deixar-se transformar.

5. REFLEXIÓ

Crist ressuscitat convida els seus deixebles a anunciar la bona nova de
l'Evangeli a tota la humanitat. Avui, també et crida a tu, jove, i et diu "sigues
altaveu de la resurrecció!". És aquesta la nostra missió, esdevenir portadors
de la bona nova i proclamar-la ben alt i ben fort perquè arribi arreu.




