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Avui és dilluns de 
Pasqua!  
Continua gaudint de les 
vacances i de la 
tradicional “mona” de 
Pasqua. 
Una tradició Pasqual de 
la nostra terra, tan 
arrelada que allarga en 
un dia la festa de 
PASQUA.  

Durant aquesta i les 
properes setmanes 
continuarem celebrant 
la festa de Pasqua, la 
festa de la vida. T’has 
adonat que a la natura 
tot brota, tot floreix, 
tot es renova? !
Tanca els ulls i gaudeix 
pensant en algunes 
imatges que hagis vist 
durant aquestes 
vacances que siguin un 
veritable esclat de vida. !
Què t’has imaginat?  
 

La natura està plena de 
sons i d’imatges 
senzilles i fantàstiques: 
el so de l’aigua, el cant 
dels ocells, la remor del 
vent, el brogit de les 
ones ... 
Mira el vídeo que et 
presentem. Fixa’t bé en 
les imatges i escolta’n 
els sons. Pensa en quins 
moments t’has 
entretingut a escoltar 
els sons de la natura tot 
caminant pels boscos o 
mirant el mar. 

www.youtube.c
om/watch?

Durant aquests dies, 
vivim la Pasqua! 
 Vet aquí el goig de la 
vida nova que ha 
esclatat. Una vida que 
esclata dins nostre, 
però que esclata 
també en la 
naturalesa, on tot 
comença a florir.  !
Quins arbres has vist 
florir aquests dies? 
 

I avui et convidem a 
escoltar un text que ens 
parla de la vivència que 
van tenir els seguidors 
de Jesús després de la 
seva mort i resurrecció.  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http://www.youtube.com/watch?v=UouwabEZy2E
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Després	  de	  mort,	  Jesús	  es	  deixà	  veure	  per	  tots	  aquells	  que	  més	  el	  van	  
estimar	  i	  el	  van	  acompanyar	  fins	  a	  la	  creu	  i	  els	  animà	  a	  continuar	  parlant	  
de	  Déu.	  	   

Estaven	  amb	  les	  portes	  tancades	  i	  tot	  i	  així	  Jesús	  se'ls	  va	  fer	  present	  i	  els	  
digué: 

-‐Pau	  a	  vosaltres. 

Un	  d'ells,	  anomenat	  Tomàs,	  no	  es	  podia	  creure	  el	  que	  veia	  i	  Jesús	  li	  
demanà	  que	  s'apropés	  a	  ell.	  Quan	  el	  va	  reconèixer	  es	  posà	  molt	  content.	  
Jesús	  li	  digué: 

-‐Perquè	  m'has	  vist,	  has	  cregut?	  Feliços	  els	  qui	  creuran	  sense	  haver	  vist! 

Els	  cristians	  creiem	  que	  Jesús	  vol	  que	  tots	  sentim	  la	  seva	  presència	  encara	  
que	  no	  el	  puguem	  veure. 

És	  com	  quan	  els	  pares	  estan	  treballant,	  o	  com	  els	  amics	  quan	  són	  a	  casa	  
seva.	  Nosaltres	  els	  sentim	  a	  prop	  i	  sabem	  que	  ens	  estimen	  encara	  que	  no	  
els	  veiem.	  Aquest	  amor	  el	  portem	  molt	  a	  dins	  nostre	  i	  no	  ens	  cal	  tenir-‐los	  
davant	  dels	  ulls	  per	  a	  saber-‐ho. 
 


