
INTRODUCCIÓ1.
Acabem de viure el Dijous Sant, el dia de l’amor fratern i el Divendres Sant,
la mort de Jesús. I ens trobem en Dissabte: perduts, sense horitzó. 

 

Segurament, aquell dia els deixebles estaven perduts, amb un sentiment
de culpabilitat perquè havien abandonat al Mestre, aquell al que tant
estimaven i tant els havia estimat. 
 

Una sensació d’incertesa, de pèrdua, sense nord i sense horitzó cap a on
caminar. La vida se’ls hi trencava en petits bocins i no sabien per on tornar
a començar.
 

Nosaltres moltes vegades ens podem sentir com els deixebles durant
aquell Dissabte Sant. I llavors, ens podem preguntar, qui és Jesús per a
nosaltres? https://www.youtube.com/watch?v=fJIh5WFY1z0
 

Què t’ha seduït a tu de Jesús?  Tu també ho has deixat tot per ell?
 

Has tingut aquesta sensació d’incertesa,  de pèrdua? Ha estat Déu el
que  t’ha fet posar-te a caminar de nou? 
 

Qui és Jesús per a tu?
 

2. EVANGELI
Avui l'Església no se separa
del sepulcre del Senyor.
Avui és dia de silenci i de
buit, de reflexió i de serena
espera. No d'una manera
artificial i forçada. Ens pre-
parem per a la Resurrecció,
però no l'anticipem... És la
pedagogia pacient de Déu:
els seus camins no són els
nostres, les nostrespresses
no són el seu temps.
 

Tot i que avui no hi ha cele-
bració, proposem una breu
lectura de l’Evangeli
de Joan:
 

“Hi havia un hort a
l’indret on havien
crucificat Jesús, i din-
tre l’hort un sepulcre
nou, on encara no ha-
via estat posat ningú.
Com que per als jueus
era el dia de la prepa-
ració, i el sepulcre es
trobava a prop, van
dipositar-hi Jesús.
Maria es va quedar
plorant a fora, al cos-
tat mateix del
sepulcre.”
 

(Joan 19, 41-42; 20,11a).

3. REFLEXIÓ
Avui restem a l’espera. És el dia de l’esperança i Maria ens pot ensenyar
moltes coses avui. Es queda fora... al costat. I els deixebles, on són? Avui és
fàcil empatitzar amb els deixebles perquè aquesta escena és traslladable a
les nostres vides quotidianes i personals. Quino ha viscut situacions sem-

blants? Tota aquella vida compartida al voltant d'una relació, d'una com-

panyia, d'una amistat, ... Ha arribat a la seva fi?Tantes tragèdies injustes, han
d'acabar d'aquesta manera? S’han esquinçat els somnis?
 

S'ha fet de nit, sembla que la nostra fe ara s’ha tornat obscuritat. El Senyor
està absent; el Senyor està en el sepulcre. 

 

On estàs tu? Agafa un paper en blanc i escriu tot el que t'interrogui, els teus
dubtes de fe, les teves pors... No tinguis por de treure tot el que portes dins
en aquests moments, però fes-lo al costat de Jesús, el triomf arribarà. La vida
s'imposarà a la mort i el projecte de Déu s'obrirà un nou camí.

Recomanem llegir els annexes...
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4. PREGÀRIA/CELEBRACIÓ FINAL:
Es recomanable per acabar la nostra reflexió i pregària, buscar un espai
en el qual no hi hagi massa llum i si és possible hi hagi una creu. 
 

Cant de Taizé: “De noche, Iremos de noche que para encontrar la fuente,

sólo la fe nos alumbra, solo la sed nos alumbra”.

https://www.youtube.com/watch?v=yC71CD9P7h4 (també pot ser escoltat)
 

Al temps que cantem podem encendre un espelma, signe de la fe que ens
il·lumina i ens fa esperar, en moments de dificultat i d’obscuritat. 
 

Presentació – Comunicació: Si en aquesta petita celebració participen dos
persones o més, potser un moment per compartir, el que ha sigut la reflexió.

Si estem sols, potser moment per presentar a la llum de l’espelma i de la
creu allò que hem escrit o pregat...
 

Cant de Taizé de Taizé: “De noche..." 

 

Pregària final de dissabte sant (Teilhard de Chardin)

 

No t'inquietis per les dificultats de la vida,

pels seus alts i baixos, per les seves decepcions,

pel seu futur més o menys ombrívol.
Desitja allò que Déu desitja.

Ofereix-li enmig d'inquietuds i dificultats
el sacrifici de la teva ànima senzilla que, malgrat tot,
accepta els designis de la seva providència.

Poc importa que et consideris un frustrat,
si Déu et considera plenament realitzat; com li plau.

Deixa't amb confiança cega en aquest Déu que t'estima per a ell
i que arribarà fins a tu, malgrat no el vegis mai.
Pensa que et trobes a les seves mans,

tant més fortament agafat,
com més decaigut i trist et trobis.

 

Viu feliç. T'ho suplico.

Viu en pau.

Que res no et torbi.
Que res no sigui capaç de treure't la teva pau.

Ni el cansament psíquic. Ni les teves errades morals.

Fes que brolli, i conserva sempre sobre el teu rostre,

un dolç somriure, reflex d'aquell que el Senyor contínuament t'adreça.

 

I en el fons de la teva ànima col·loca, abans que res,

com a font d'energia i criteri de veritat,
tot allò que t'ompli de la pau de Déu.

Recorda: 

Tot allò que et reprimeixi i inquieti és fals.

T'ho ben asseguro en nom de les lleis de la vida i de les promeses de Déu.

Per això, quan et sentis afligit i trist, adora i confia.
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Tranquil. Ja ha passat tot. –m’atreveixo a trencar el silenci.

Per què, Maria? Per què?  Per que Ell?  -torna a plorar desesperadament- mira que ens ho havia
advertit moltes vegades “el Fill de l’home ha de patir, morir i baixar als inferns”, però tots teníem
l’esperança que la història tingués un final diferent. No s’ho mereixia i ha estat tractat com un
bandoler, com un lladre, com el pitjor entre els pitjors... Per què Déu ha permès que el seu
suposat Fill mori d’aquesta manera? En quin Déu podem creure que permet això? 

I Me’n recordo quan el vaig veure per primera vegada –segueix parlant Pere en veu alta, sense
que jo pugui intervenir- quan jo estava amb el meu germà a la barca, arreglant les xarxes. Ell va
venir i ens va dir que el seguíssim, que ho deixéssim tot i que ens faria pescador d’homes. Amb
ell, tot ha estat més fàcil, la gent s’acostava a ell desesperada, perduda i sense rumb i ell els hi
sabia infondre un alè de vida que feia que els cecs veiessin, els sords parlessin i els cecs hi
veiessin. Amb ell, hem experimentat un Déu que és Pare, un Abba, com li agradava anomenar-lo
Ell... un Déu que està per sobre de qualsevol religió, qualsevol llei i per sobre del dissabte. Un
Déu que ha alliberat als pobres, als malalts, a les prostitutes, que ens ha dit que els qui no es faci
com un nen no entrarà al regne de Déu, ha tocat als leprosos i els ha guarit, ha curat en dissab-

te... i amb ell, hem estat testimonis que el Regne de Déu no era cap utopia, Ell ens feia més pro-

per a Déu, inclús hem experimentat amb ell, que val la pena deixar la vida per tot això i ens hem
sentit germans que pertanyen a una família més gran, que va més enllà dels llaços de la sang...

5. ANNEX (EL DIÀLEG DEL DISSABTE)
 

Toc, toc. Toquen a la porta i m’espanto. Em treuen del meu silenci, aquell silenci que no falten
paraules per a que parli. Des d’ahir sento que s’ha parat el temps i no entenc res. Espero que
algú em desperti d’aquest malson que s’ha instal·lat a la meva vida.
 

Obro la porta i em trobo a Pere, però no gosa a mirar-me. Mira al terra, nerviós i tremolós, i puc
sentir en la meva pell la seva culpabilitat, la seva ràbia cap a ell mateix. L’agafo de la barbeta i li
aixeco el cap. Em mira, el miro tendrament i es tira alsmeus braços i comença a plorar com un
nen petit als braços de la seva mare. Avui els meus braços són el seu refugi.
 

Així, entre gemecs i plors, passem tots dos una bona estona. Tots dos plorem de ràbia, de tristesa,
però sobre tot ell… la culpabilitat és massa gran com per suportar-la. I trec forces d’on no en tinc,
per intentar consolar-lo i acaronar-lo...
 

 

 

Silenci...
 

 

Les llàgrimes em corrien perles galtes mentre escoltava a Pere, fent-se les preguntes que jo
mateixa també em feia.
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Hem estat amb ell en el moments més feliços, l’hem vist emocionat parlant de les Benaurances,

de la misericòrdia d’un Déu que es capaç de perdonar 70 vegades 7, hem estat testimonis també
de com aquest qüestionament no era per a tothom i molta gent tornava a la seva vida sense
sentit, sense rumb... però nosaltres li vam prometre que no aniríem a cap lloc sense Ell, que
només ell tenia paraules de vida eterna. Realment, el cor ens cremava quan estàvem amb ell i la
vida era més fàcil, més senzilla, més bonica...

Cert és, que el dijous el sopar va ser molt íntim i va haver moltes coses que no vam saber enten-

dre. Hi havia un discurs de comiat, que no vam saber interpretar, el manament que ens esti-
méssim els uns als altres, el lavatori dels peus i lo del pa i vi, que cap de nosaltres ho vam enten-

dre.... Ara ho entenc tot, s’estava acomiadant de tots nosaltres, i una vegada més, sense entendre
res. On queda tot això, Maria? Realment existeix aquest Déu? Val la pena arriscar la vida per
aquest Regne? El seu missatge ha mort amb Ell?

I després el que em fa més vergonya confessar-te..

Maria, tal i com ell em va dir, el vaig negar tres vegades. Ahir mateix, durant la nit i l’he deixat
morir sol, crucificat, avergonyint-me d’Ell i de la seva persona. Maria, per què la por a vegades és
tan gran?

Pere, t’explicaré una cosa que encara no he explicat mai a ningú. Un dia quan era jo molt jove,

estava a casa pregant i em vaig sentir molt estimada i molt envoltada de l’amor de Déu i sentia
que em volia per quelcom molt gran. Em vaig sentir embriagada de Déu  i em demanava
quelcom molt gran i jo em sentia molt petita.  Jo en la meva pregària, tot i amb dubte, li vaig dir
tímidament que sí, tot i sabent que hi hauria altres millor que jo... Després, em vaig quedar
embarassada i Josep no em va repudiar. I múltiples persones, durant la meva vida m’han dit que
ser la  mare de Jesús no seria gens fàcil.... que hi hauria molta alegria i de fet la vida al costat de
Jesús era una contínua festa (o no te’n recordes a Canà, al casament dels seus amics?), però
també molt de dolor, molt de patiment, molt de sense sentit i molt no entendre res de res. Em
van dir que una espasa  emtravessaria el cor i realment, durant aquest 33 anys dels meu fill han
estat moltes espases... 

Durant la vida del meu fill, e intentat seguir-lo de lluny, sense voler-me ficar en els seus assump-

tes i quan el veia parlar-vos i evangelitzar, me’l mirava de lluny i em sorprenia la profunditat i a la
vegada la senzillesa de les seves paraules i moltes vegades, no entenia d’on li venia tot allò i lla-

vors em recordava d’aquell moment on em vaig sentirembriagada de l’amor de Déu i allà estava
la resposta. I ahir vaig sentir el mateix, quan estava al peu  de la creu, també li preguntava a Déu
si era necessari que el meu Fill, carn de la mevacarn, passés pel patiment que estava vivint... tot i
no entendre, vaig sentir una veu que em convidava a confiar i em convidava a esperar. Segueixo
sense entendre res, però avui més que mai, hem de confiar i esperar en el Déu Abba del que tant
ens ha parlat Jesús. Per què, realment, creus que la creu és la seva última paraula?

5. ANNEX (EL DIÀLEG DEL DISSABTE II)
 

 

 

 

Aquí va començar a plorar una altre vegada fortament i me’l vaig mirar amb la compassió que
només una mare sap i pot mirar...
 

 

 

 

 

Aquesta és la conversa que nosaltres ens imaginem que podríem haver tingut Pere i Maria després
de la mort de Jesús, el dissabte. Et convidem que tornis a rellegit el text i vagis contestant les
preguntes que tant un com altre es fan i t’aturis en allò que toca el teu cor...

 

DISSABTE
A D U L T S

Jan
e D

oe

1 1  d ' a b r i l  d e l  2 0 2 0 ,  D i s s a b t e  S a n t



6. DISSABTE SANT I FE (EN TEMPS DE COVID-19)
 

En aquesta estona de pregària us convido veure el món, la nostra societat, les persones en el seu
dissabte sant, en aquesta situació d’incertesa davant del COVID-19. En el nostre dia de silenci,
d’impotència, de  dubtes, de lamentació... d’espera.

 

En aquests dies, segons dades oficials, hem arribat a més de 95.000 persones mortes per corona-

virus... i potser sentim el silenci de Déu en aquest dissabte sant perquè no entenem què està
passant, perquè Déu no es manifesta d’una manera més explícita i intel·ligible; potser comencem a
tenir dubtes de la nostra pròpia fe perquè no descobrim ara mateix l’amor de Déu a la Humanitat;
potser allò que diem de Déu Pare, al Credo, que és Totpoderós no ho tenim tan clar... 
 

I Maria aquell dissabte sant, què pensaria? Què sentiria? Què pregaria? És moment de recordar a les
persones que han perdut algun familiar o amic i que molt possiblement no s’han pogut
acomiadar... Segurament més que parlar a Déu, avui és dia de fer silenci, de contemplar la situació
dolorosa, no calen moltes paraules només fer costat al patiment de tantes persones.

 

Com deia, Benet XVI: “El silenci és capaç d’obrir un espai interior en el més íntim de nosaltres
mateixos, per fer que hi habiti Déu, perquè la seva Paraula estigui en nosaltres, perquè l’amor a Ell
arreli en la nostra ment i el nostre cor, i animi la nostra vida”. El silenci de Déu, el fet que no inter-
vingui sempre d’una manera immediata per resoldre les coses de la manera que voldríem, desperta
el dinamisme de la llibertat humana; crida l’home a fer-se càrrec de la seva pròpia vida o de la dels
altres, i de les seves necessitats concretes. Ho podem veure en el personal sanitari, en els voluntaris
que van a fer la despesa i a portar aliments als altres, en les persones que segueixen produint, en
les persones que conversen amb altres per fer costat i acompanyar... Amb Déu, les «valls
tenebroses» que de vegades hem de creuar no s’il·luminen automàticament; continuem caminant,
amb por potser, però una por confiada: «No tinc por de cap mal, Tu, Senyor, ets vora meu» (Sl 23, 4)

 

El nostre món porta les ferides de la mort i gemega i sofreix “dolors de part” (Rm 8,22). Dolors de
part. Barreja de patiment i d’esperança: el part apunta al naixement d’alguna cosa nova, inespera-

da, el rostre de la qual no es coneix fins que no ha nascut… Què ens portarà aquesta nova vida?

Segurament a sentir-nos més pròxims a tothom, a modificar la nostra escala de valors, a  tenir més
cura dels nostres, a viure amb més senzillesa... però això qui ho sap? Només Déu, és moment de
contemplar i de confiar.
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