
  

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

DILLUNS DE PASQUA  

PAS 9: GRÀCIES                                       

“Tal com el Pare m’estima, també jo 

us estimo a vosaltres. 

Manteniu-vos en el meu amor.  
Si guardeu el meus manaments us 

mantindreu en el meu amor, tal com jo 
guardo els manaments del meu Pare i 

em mantinc en el seu amor”. 
(Jn 16, 9-10) 

“Quan vingui l’Esperit de la veritat, us 
conduirà cap a la veritat sencera” 

(Jn 16, 13) 
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“Viure eucarísticament significa sortir fora de les limitacions de la pròpia vida i trasplantar-se en la immensitat de la vida de Crist. Qui 
visita el Senyor a casa seva, no voldrà importunar-lo sempre amb les pròpies preocupacions, sinó que comencerà a interessar-se per les 

coses del Senyor  
(Edith Stein) 
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DILLUNS DE PASQUA 
PAS 9: JESÚS HA RESUSCITAT 

 

1. JESÚS HA RESUSCITAT  
Concentro i activo la consciència per donar gràcies a Jesús per la vida que ens ha donat. 
 

2. MEDITACIÓ:  

Es coneix Déu només si ell es manifesta; i els esperits als quals es revela transmeten la seva paraula. Qui coneix la 
bona notícia l'anuncia. Però quan més profund és el coneixement, tant més fosc i misteriós, i tant menys és 

possible expressar-ho amb paraules. 
 

Quan més s'eleva l'ànima cap a Déu, més aprofundeix en si mateixa: la unió es produeix en l'íntim de l'ànima, en el 
seu profund extrem. 

 
Creure significa també ocupar-se d'aquella realitat de la qual totes les veritats de la fe parlen: Déu. A partir del 
moment en que l'ànima, en el seu abandó total experimenta l'abraçada del fosc i incomprensible Déu, tenim la 

contemplació fosca, que Déu mateix participa en l'ànima sota forma de llum i d'amor al mateix temps. 
 

Així és com la pròpia perfecció personal, la unió amb Déu i l'acció que tracta de perfeccionar els altres i d'unir-los a 
Déu, tot això forma un únic complex indivisible.  

 
Però el passatge obligatori és la creu.  

 
I predicar la creu seria inútil, si no fos en realitat expressió d'una vida viscuda en unió amb el Crucifix. 

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 de Pasqua, per respirar i RECONÈIXER l’honor 
de poder ser ·servidor@ de Déu. 
 

4. PREGÀRIA 

Una vida viscuda com una pregària, la vida viscuda en un estil contemplatiu, és per a mi, la via més ràpida i 
satisfactòria cap a l'evolució espiritual. Ser conscient en tot momento, la teva pròpia vida és presentada a Déu tal 

com ets. 
 

"Jo sóc com sóc per a Tu, Oh Senyor i lliuro allò en el que m'he convertit." 
A part d'això, què més hauries de fer? No hi ha res més a fer. Així que prega i manten la pròpia consciència 

d’aquesta manera. L'Esperit Sant sap el que vols dir amb això. [...] 
L'evolució espiritual no és forçada. Igual que un suro flotant en l'oceà. Mantenir l'actitud de súplica davant la 

Divinitat ja invocarà en endavant els poders infinits de l'univers en el teu nom.  
No has de fer res més.  

Hawkins. 

 

5. GRÀCIES, SENYOR PER AQUESTA SETMANA SANTA 2021  

Tot el que he après és gràcia teva. 
Decideixo, reconec, accepto, sostinc i sento, em miro amb els teus Ulls d’immens Amor, em rendeixo al 
teu Amor, m’abandono al teu designi, et prego t’encarreguis de mi i del designi que tu tens pensat per a 
mi, gràcies per la teva Mare, gràcies per tenir a casa l’Esperit Sant, gràcies per fer-me conèixer la teva 

Veritat, gràcies per permetre’m viure sempre en la Veritat del teu Esperit Sant, gràcies per preparar-me la 
meva estança prop del Pare. Concedeix-me el temps necessari per aprendre a viure només la teva 
voluntat. Quan sigui l’hora, acull-me amb els teus braços oberts. Mentre, deixa’m ser servidor teu. 

 


