Presentació Pasqua Jove

ACTIVITAT

ACTIVITAT-PREGÀRIA

TÍTOL

Obre els ulls, comencem?

Objectius



Presentar la Pasqua Jove de Raimat: Obre els ulls, COMENCEM! del 28 al 31 de març al migdia



Oferir una estona de pregària per iniciar la Quaresma, pot ser pel Dimecres de Cendra



Contemplar, agrair i compartir

Descripció

1. Ja en la capella o la sala es presenta que farem aquesta estona
2. Comença amb un cant repetitiu (Tu ets qui ens crida, Tu sei sorgente viva, Guardeu-me Déu
meu o algun similar).
3. Es llegeixen uns petits fragments de l’Evangeli de Marc dels capítols 1 i 2.
4. Després d’un minut de silenci es procedeix a la visualització
- Tanquem els ulls, imaginem que la cartolina que tenim a les mans és una fotografia en
blanc on poc a poc va apareixent un espai o un paisatge
- Aquest paisatge és d’un temps en el passat, un dia on no saps perquè vas sentir a Jesús de
forma més propera.
- Potser és una sala de la catequesi de la comunió, potser un paisatge, potser és la teva
habitació o un lloc de recés...
- Poc a poc, a més de veure el lloc, vas veient persones que et van ajudar a trobar aquest
Déu Amor, potser un catequista o monitor, potser els pares. Gent que t’ha parlat de Déu o
potser sense parlar, però amb la seva manera de viure han testimoniat el Déu de la
Justícia...
- Contempla la foto d’aquest lloc, d’aquest moment de la teva vida. Què recordes d’aquest
Jesús? Quin regust et deixa al cor contemplar aquesta imatge?
5. Anem anotant el gust que ens deixa la imatge o bé fem un petit dibuix del lloc o anotem o era
i anem estenent les fots al cordill.
6. Després és pot compartir el que hem anotat i com ens hem sentit
7. Acabem resant un Paresnostre i repetint el cant de l’inici
8. Presentem la Pasqua i el lema:
- Jesús ens ha cridat moltes vegades, més d’un cop ens ha dit: Comencem?. Amb Ell hem
obert els ulls a moltes realitat, amb aquesta mirada al món, al costat de Jesús, torna la
pregunta, voleu venir amb mi, a viure com jo, a estar on estic jo?
- La Pasqua jove pot ser per al futur una nova foto d’un espai on hem pogut sentir Déu més
a prop, un espai de recés personal i de convivència amb grup de joves com tu. La Pasqua
d’enguany vol fer un recorregut a obrir els ulls a la realitat al costat de Jesús i sentir que
Ell ens crida (perquè continua cridant a joves com vosaltres) dient COMENCEM? i deixar
que la pasqua sigui un moment de poder pensar si ens surt del cor, COMENCEM!, amb tu
Jesús comencem.
Espai: En la capella o en una sala

Durada: uns 45 minuts

Material

Comprar:
- Cordill
- Pinces d’estendre
- 1 cartolina 10x15 cm blanca per membre (d’un A4 en
surten 4)
- Retoladors
- Alguna espelma
- Pòster de la Pasqua (projectat o penjat)

Distribució alumnes:
Semi-cercle, al voltant de la creu i el fil
penjat, espai entre uns i altres. També
es pot projectar el cartell de la Pasqua.
Fer en el mateix moment:
- Deixar penjat un cordill
amb les pinces i
retoladors al terra.
- Repartir una cartolina a
cada participant
- Deixar visible el pòster

Fragments de l’Evangeli de Marc
Escoltem-los com si presents estiguéssim amb Jesús
Després van anar a Cafarnaüm. El dissabte, Jesús entrà a la sinagoga i ensenyava. La
gent estava admirada de la seva doctrina, perquè els ensenyava amb autoritat i no
com ho feien els mestres de la Llei.
pausa
De bon matí, quan encara era fosc, es va llevar, sortí, se n'anà en un lloc solitari i s'hi
va quedar pregant.
pausa
Al cap d'uns quants dies, Jesús entrà novament a Cafarnaüm. Va córrer la veu que era
a casa, i s'hi aplegà tanta gent que no cabien ni davant la porta. Ell els anunciava la
paraula.
pausa
Tothom venia a trobar-lo i ell els ensenyava. Tot passant, veié Leví, fill d'Alfeu, assegut
al lloc de recaptació d'impostos, i li digué:
--Segueix-me.
Ell s'aixecà i el va seguir.
pausa
Els fariseus li van dir:
--Mira, per què fan en dissabte això que no és permès?
pausa
Després es posà a taula a casa d'ell, i molts publicans i altres pecadors es posaren
també a taula amb Jesús i els seus deixebles; eren molts els qui el seguien
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