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Aquests dies de Pasqua escoltem de diverses maneres, aquesta gran
invitació a la relació, a l’encontre, a l’amistat amb Jesús. Us convido a
quedar-vos amb alguna de les expressions que trobem en aquest relat. A mi
em fa bé, rellegir les últimes paraules: “El pa que jo donaré és la meva 
 carn: perquè doni vida al món”. O sigui, Jesús se’ns dóna, per donar vida al
món. Probablement, aquí hi ha una íntima relació entre l’amistat amb Jesús
i la crida a donar vida al món. Donem vida: estimant, servint, pregant,
perdonant, reconeixent-nos com a germans, tenint cura de la casa comuna,
denunciant la injustícia.

Jn 6, 44-51
 
En aquell temps, Jesús digué a la
gent: «Ningú no pot venir a mi si el
Pare que m'ha enviat no l'atreu. I
als qui vinguin a mi, jo els
ressuscitaré el darrer dia. En els
Profetes hi ha escrit: Tots seran
instruïts per Déu. Tots els qui
escolten el Pare i acullen el seu
ensenyament vénen a mi. No és pas
que algú hagi vist el Pare: només
l'ha vist el qui ve de Déu; aquest sí
que ha vist el Pare. Us ho asseguro:
els qui creuen tenen vida eterna. Jo
sóc el pa de vida. Els vostres pares
van menjar el mannà en el desert,
però van morir. Aquest, en canvi, és
el pa que baixa del cel perquè el qui
en mengi no mori. Jo sóc el pa viu
que ha baixat del cel. Qui menja
aquest pa, viurà per sempre. I el pa
que jo donaré és la meva carn per a
la vida del món».

 

FENT CAMÍ...  

"El teu amor m'ha inundat", de Worship.CAT
https://youtu.be/Wj3U28JoH4I

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
22. Joves estimats pel Senyor, quant valeu vosaltres si heu estat
redimits per la sang preciosa de Crist! Joves estimats, vosaltres «no teniu
preu!, no sou peces de subhasta! Si us plau, no us deixeu comprar, no us
deixeu seduir, no us deixeu esclavitzar per les colonitzacions
ideològiques que ens fiquen idees al cap i al capdavall ens tornem
esclaus, dependents, fracassats de la vida. Vosaltres no teniu preu: heu de
repetir-ho sempre: no estic en cap subhasta, no tinc preu. Sóc lliure, sóc
lliure! Enamoreu-vos d’aquesta llibertat que és la que ofereix
Jesús» [68].

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?
Et sents unida a Jesús, el Ressuscitat? Et sents alimentada pel Senyor?
L’amistat amb Ell, et fa mirar als altres com a germans?
I avui acabem el mes d’abril. En què has crescut aquest mes? Què has
descobert de tu? Què has descobert del Senyor? Què has descobert dels
altres?

7. PARENOSTRE

5. REFLEXIÓ

Amb el sagrament de l'Eucaristia vivim la glòria celestial que Déu ens ha
promès de manera anticipada. El pa partit és l'antídot que tenim davant la
mort. Aquest pa de vida ens uneix per sempre a Jesucrist, només Ell ens
pot saciar el nostre esperit. Amb aquest pa que ens omple d'amor hem de ser
capaços de donar vida al món i fer-ho, també, des de l'amor i des de la fe
en el Ressuscitat!


