
3. REFLEXIÓ 
Ser dona jueva en aquells dies, segons José
Antonio  Pagola  “significava estar destinada a viure en un estat
d'inferioritat i submissió als homes”. “És impensable una dona amb
autonomia” “…les dones jueves, serves del seu propi espòs, recloses a
l'interior de la casa, sospitoses d'impuresa ritual, discriminades
religiosa i jurídicament, constituïen un sector profundament
marginat en la societat jueva”.

Malgrat això, durant la vida de Jesús i els primers anys
d'organització de les comunitats cristianes, les dones van exercir un
rol important. Tanmateix això no ha durat i, quan l'església i les
seves autoritats es van aliar amb els emperadors, es va tornar a la
situació imperant en la societat del segle primer. Així i tot elles no
han deixat de marcar la diferencià al llarg de tota la història.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eNpLs9n2PD0&t=7s
 

https://www.cristianismeijusticia.net/sites/default/files/pdf/col
_v_ct_12.pdf (Pg 30)

INTRODUCCIÓ1.
Avui treballarem al voltant de dues idees, per una banda el
significat del DEJUNI, però no pas penitencial, sinó de vetlla en
l’esperança de la  resurrecció  de Jesús. Ens trobem en un
moment de dejuni: dejunem de llargues passejades, d’estar
amb els amics, de compartir emocions, secrets, inquietuds,...
Però podem aturar-nos en aquest dejuni i prendre consciència
d’allò que mai fem i podríem fer.
I per un altre ens centrem en les dones, un col·lectiu que per
desgràcia sempre ha estat infravalorat, fins i tot en els nostres
dies. Podem veure i recordar com en aquests dies, les dones
prenen un relleu especial i protagonista en el camí que Jesús
està recorrent. 

2. LECTURES
Avui no meditem un evangeli en
particular, ja que és un dia alitúrgic. Però
paremnos amb Maria després de la tràgica
mort del seu Fill, ens preparem, en el
silenci i en la pregària, per a celebrar la
festa del nostre alliberament en el Crist,
que és l'acompliment de l'Evangeli.    La
coincidència temporal dels esdeveniments
entre la mort i la resurrecció del Senyor i la
festa jueva anual de la Pasqua, memorial
de l'alliberament de l'esclavatge d'Egipte,

permet de comprendre el sentit
alliberador de la creu de Jesús, el nou
Anyell pasqual, la sang del qual ens
preserva de la mort.    Una altra
coincidència en el temps, menys
assenyalada, però alhora molt rica en
significat, és la que hi ha amb la festa jueva
setmanal del "Sabbat".  (...)
Père Jacques PHILIPPE
(Cordes sur Ciel, França)
 

 

Tot ha acabat. Resta un silenci total. Al
cenacle, a Getsemani, a les places, tribunal,
carrers i calvari. Pocs sorolls. La gent
celebra la pasqua a les cases. Deixebles
amagats i desfets. Tot ha acabat. Al final
l’odi i la injustícia han vençut, com sempre.

Ha acabat una història fantàstica, massa
maca per aquest món pervers.
Escoltar aquest silenci i aquests
pensaments, que també hi poden ser
presents en els nostres cors, i a molts
ambients de la nostra societat i fins de la
nostra església. La fatalitat; el que guanya
al final és el més fort. Jesús absent: una
bella història que va ser.
Hi ha, però, en la foscor total una llum
encesa: la fe de la Mare de Déu. Ella vetlla.

Sap el que és patir pel seu Fill. Valenta, ha
estat present a tot. L’espasa que li van dir
que travessaria el seu cor, ha esta real. Però
des de la fe, la mateixa d’aquell matí de
l’anunciació de l’àngel, quan va acceptar
ser la mare de Jesús, quan va dir: sí, era
previsible la mort del seu estimat Fill i
Senyor. La llum de la fe en mig de la nit.
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4.PROPOSTA - PREGÀRIA

Asseu-te i respira profundament uns segons. Encen una espelma i llegeix amb calma aquesta pregària
de Mare Teresa de Calcuta.

Abans d'acabar pensa què és realment essencial?

Us proposem preparar-vos un petit espai de pregària: (Mirar fitxa del dijous sant)
 

Avui dissabte, ja fa tres dies de lectures i propostes. Avui com us dèiem a la introducció és un 

dia pel dejuni, un dia per recordar i empatitzar amb una solitud desoladora. 

 

La proposta d'avui és el silenci. Et proposem que inicis un període llarg on puguis estar amb els teus
pensaments. No cal que estiguis quiet si no vols, però si conscient de què fas. És important que aquesta
estona no vagi acompanyada de música, ni d'altres estímuls externs, fins i tot potser no cal ni la llibreta.

Només tu amb tu mateix. 

 

Aconsellem que aquest temps tingui un temps mínim d'una hora. És important que escullis el moment
del dia, ja que no sempre és fàcil trobar aquest espai de temps. 
 

Un cop sentis que aquest temps ha arribat al seu fi, pots concloure aquest moment amb la pregària que
tens a continuació.

 

"La vida és..."
 La vida és una oportunitat, aprofita-la.

 La vida és bellesa, admira-la. 

La vida és beatitud, assaboreix-la. 

La vida és un somni, fes-lo realitat. 
La vida és un repte, afronta’l. 

La vida és un deure, compleix-lo. 

La vida és un joc, juga'l. 
La vida és preciosa, cuida-la. 

La vida és riquesa, conserva-la. 

La vida és amor, gaudeix-la. 

La vida és un misteri, descobreix-lo. 

La vida és promesa, compleix-la. 

La vida és tristesa, supera-la. 

La vida és un himne, canta'l. 
La vida és un combat, accepta'l. 
La vida és tragèdia, domina-la.

La vida és una aventura, afronta-la. 

La vida és felicitat, mereix-la. 

La vida és vida, defensa-la.

 

 

Visca Jesús als nostres cors
Per sempre
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