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•

Respirarem profundament sentint com els nostres pulmons s’inflen i es desinflen.

•

Jesús ha ressuscitat i portem algunes setmanes acompanyant-lo en les seves aparicions
als deixebles, a les dones... Estem molt contentes i avui toca el moment del comiat. La
setmana passada ja ens havia anunciat que havia de marxar...

(Adaptació de Lc 24, 46-53)
Jesús va dir als seus amics: «¿No sabeu el que posen els llibres antics? Deien que el
Messies, és a dir, l’enviat de Déu, havia de patir, que ressuscitaria d’entre els morts al
tercer dia, i en el seu nom es predicaria la conversió i el perdó dels pecats. Doncs
justament això és el que ha passat, i és el que vosaltres heu vist. Ara me n’he d’anar.
Vosaltres quedeu-vos uns dies a Jerusalem, fins que us enviï l’Esperit que el Pare us ha
promès».
Llavors van sortir de la ciutat, cap a Betània i els va beneir. I sense que s’adonessin
com, va pujar al cel. Ells van quedar admirats. Van tornar a Jerusalem molt contents. I
estaven al Temple dient coses bones de Déu.

•

•

•

•

Jesús ve a acomiadar-se dels seus deixebles, ha arribat el moment de marxar al cel, ja no
continuarà apareixent-se’ls. Però no els deixarà sols, els enviarà l’Esperit Sant perquè els
ajudi a ser els seus testimonis.
Ser testimoni és explicar a altres alguna cosa que tu has vist. Com si passa alguna cosa i li
expliques als teus pares perquè no estaven davant. Quan veiem alguna cosa important
tenim ganes d’explicar-ho i estem contents per haver estat presents i poder dir el que va
passar.
Quan Jesús puja al cel, ens deixa una missió molt important a tots els que creiem en Ell.
Ens demana a cadascun de nosaltres una cosa molt important, que parlem d’Ell i
expliquem el que va fer.
Hem de ser els seus testimonis, donar la cara per Ell, ser valents. Volem que es noti en
cada gest i en cada paraula que el seguim. Volem viure amb alegria, construint el seu
Regne. Volem ser les seves mans, els seus peus, la seva veu en aquest món.

Som testimonis
(Kairoi)

Som testimonis de Resurrecció!
Els ulls, la veu, els gestos han de dir: Jesús és viu!
Som testimonis de Resurrecció!
Que l’Esperit ens mogui
a ser més lliures i més ferms

Jesús és viu, és Senyor,
per sempre ha vençut a la mort,
la joia brolla dels cors.
Hem d’anunciar-ho arreu.

Entorn la taula, Senyor,
ens dones el cos i la sang;
i ens convides a ser
més solidaris i humans.

Ja no hi fa estada la por,
segurs perquè Crist és present.
Que el somni del Regne nou
avui es fa realitat.

La nostra vida vol ser
un signe del Crist encarnat.
El seu camí seguirem
sent dels més pobres, germans.

Responem: “volem ser els teus testimonis”
Quan veiem patir altres persones,
Quan celebrem les festes,
Quan treballem i estudiem,
Quan fem esport,

volem ser els teus testimonis.
volem ser els teus testimonis.
volem ser els teus testimonis.
volem ser els teus testimonis.

Pare nostre que estàs al cel,
que sigui santificat el teu nom;
que vingui a nosaltres el teu Regne;
que es faci la teva voluntat
aquí a la terra com es fa al cel.
El nostre pa de cada dia,
dona’ns, Senyor, el dia d’avui.
I perdona les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
No permetis que caiguem en la temptació.
I deslliura’ns de qualsevol mal.
Amén.

Agraïm, per acabar, la bona feina feta per Gerard Massa,
Adrián Ojeda, Maria Torres i Paula García, de Jesuïtes Gràcia –
Col·legi Kostka, que han posat la veu en off al projecte.

