
 

 

  

VIURE LA SETMANA SANTA 2021 DES DE LA INTIMITAT DE L’ÀNIMA D’EDITH STEIN 

DILLUNS SANT 

PAS 2: RECONEC                                                    
                                                                                                                               

“En veritat us ho dic: si el gra de blat, 
quan cau a terra, no mor, queda ell tot 

sol, però si mor, dóna molt de fruit. 
Els qui estimen la pròpia vida, la 
perden, i els qui no l’estimen en 

aquest món, la guarden per a la vida 
eterna. Si algú es vol fer servidor meu 
que em segueixi… El Pare honorarà 

els qui es fan servidors meus”.   
(Jn. 12, 24 - 26) 

 
 
 

 

 

 

 

Delegació de Pastoral Familiar del Bisbat de Girona. 

Recopilació de textos i elaboració dels materials: Joan Mª Bovet i Josep González                                                                                             

del Centre de Psicologia i Fisioteràpia Gestalt-FIS, Família i Salut 
 



“Qui està del tot disposat a conquerir i conservar, perd. Qui dóna  Déu, conquereix. Ser Fill de Déu significa posar-se en mans de Déu, fer 
la voluntat de Déu i no la pròpia, depositar en les mans de Déu totes les preocupacions i les esperances, no quedar-se ni un instant més en 

la pena pel propi esdevenir. Aquí es troba el fonament de la pròpia llibertat i de la glòria del fill de Déu”                                                                                                                                                                      
(Edith Stein) 

 

Delegació de Pastoral Familiar del Bisbat de Girona. 

Recopilació de textos i elaboració dels materials: Joan Mª Bovet i Josep González  del Centre de Psicologia i Fisioteràpia Gestalt-FIS, Família i 

Salut 
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DILLUNS SANT     PAS 2: RECONEC 
 

1. RECONEC:  
 
Activo el PAS 2: RECONEC. El mantra-jaculatòria adient podria ser: RECONEC cada moment en què poso el meu 
lliure albir al servei de l’amor de Déu. RECONEC cada instant en què el meu jo (gra de blat) cau a terra, mor i dóna 
molt de fruit per a glòria teva. 
 

2. MEDITACIÓ:  
 

“Quan Edith Stein parla de l'esperit, es refereix a l'ànima. El contacte amb la vida de l'ànima és una educació 
progressiva en què el despreniment és una experiència essencial. Despreniment del tot necessari perquè és Déu 

l'actor principal, mentre és l'ànima la que accepta desprendre's de la seva pròpia acció, perquè Déu pugui realitzar 
la seva. 

A Ell ha de donar-se amb totes les seves potències (Memoria, Intel.lgència i Voluntad). Això ho podrà aconseguir 
lentament, amb un treball d'educació i de despreniment progressiu. Serà Déu qui donarà a aquest treball l'impuls i 
el compliment definitiu, però l'home ha de cooperar amb la seva activitat. L'esperit ha de desprendre's de tot allò 

del que s'ocupa naturalment. Atès que la intel·ligència natural no pot percebre la llum divina, ha de ser posada a la 
foscor mitjançant la contemplació. En una vida d'aquest estil som “unificats i simplificats: conèixer, recordar i 

estimar són la mateixa cosa. Només anant cap a Déu i elevant-se per sobre de si mateix, l'esperit penetra en el més 
íntim de si mateix. Pot semblar una contradicció, però no ho és si ens recordem que Déu, donant el SER a tot el que 

ÉS, és el fonament de cada cosa. I el SER és el més íntim que un posseeix. I el SER, que és acte, és relació amb 
Déu. 

Fins a aconseguir tenir la consciència que el SER és el més íntim que hom posseeix, és necessari aprofundir en 
l'educació de la interioritat. Atès que el SER és acte, és en l'acció i mitjançant l'acció, és a dir, mitjançant la relació 
(amb Déu) que el SER té la possibilitat d'exercir l'educació de la seva interioritat, és a dir, l’educació del seu FONS. 

Essent aquest FONS del SER imatge de Déu, només en Déu pot el SER educar-se, conèixer-se i realitzar-se com 
SER. 

A aquest FONS “els esperits creats no hi tenen accés”, a menys que Déu els cridi, l'únic que pot revelar l'home a si 
mateix. En efecte, no és l'home imatge de Déu?  

És per això que, en el FONS, no es pot comprendre l'esperit si no és partint de Déu”. 
Edith Stein 

 

3. SILENCI DES DE LA INTERIORITAT DE LA PRÒPIA ÀNIMA.  
 
Escull el temps que decideixes dedicar-te al silenci-meditació per estar-te una bona estona en contacte amb la 
interioritat de la teva ànima, és a dir, amb Déu. Pots meditar i donar gràcies a Déu per demanar-li l’honor de deixar-te 
ser servidor seu. Aprofita tota l’estona que puguis d’aquest Dilluns Sant, per respirar, practicant el RECONEC l’honor 
de poder ser ·servidor@ de Déu. 
 

4. PREGÀRIA 
 

Déu Totpoderós i etern: demanem ser servidors Teus, oh Senyor, un vehicle de l’amor diví, un canal de la Teva 
Voluntat. Demanem direcció i ajuda Divina, i entreguem tota voluntat personal per devoció a la Teva Veritat. 

Dediquem la nostra vida al Teu servei. Ajudan’s a escollir l’amor i la pau per damunt de totes les altres opcions, i 
entregar tots els nostres judicis a Tu, perquè poguem tenir altres opcions, perquè poguem tenir amor incondicional 
i compassió per tota la vida en totes les seves expressions i entregar la nostra pròpia vida a Tu en tot moment, en 

tot lloc.  
Glòria in Excelsis Deo, ara i per sempre. Amén. 

Hawkins. 

 

5. PREPARO EL PAS 3: ACCEPTO 
 
Què em proposo i necessito ACCEPTAR referent al PAS 3? 

 


