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En aquell temps, Jesús digué als seus
deixebles: «Us ho ben asseguro: tot allò
que demanareu al Pare en nom meu, Ell
us ho concedirà. Fins ara no heu
demanat res en nom meu; demaneu i
rebreu, i la vostra joia serà completa.
Us he parlat de tot això amb imatges,
però ve l'hora que ja no us diré res més
valent-me d'imatges, sinó que us
parlaré del Pare amb tota claredat.
Aquell dia demanareu en nom meu,
però us dic que no hauré de pregar al
Pare per vosaltres: és el Pare mateix
qui us estima, ja que vosaltres m'heu
estimat i heu cregut que jo he sortit de
Déu. He sortit del Pare i he vingut al
món; ara deixo el món i me'n torno al
Pare».

 

FENT CAMÍ...  

Avui, en vigílies de la festa de l'Ascensió del Senyor, l'Evangeli ens deixa unes
paraules entranyables de comiat. Jesús ens fa participar del seu misteri més
preuat; Déu Pare és el seu origen i és, alhora, el seu destí: «He sortit del Pare
i he vingut al món; ara deixo el món i me'n torno al Pare» (Jn 16,28).    Som
convidats a reflexionar sobre el sentit de la pregària. Perquè la pregària
és en nom de Crist ressuscitat, el qual coneix a la perfecció el Pare per la
seva comunió d'amor. Per la resurrecció, els deixebles han purificat la seva
visió, i alhora s'adonen que Crist pren una nova funció, la de mitjancer;
per això preguem en el seu nom.

“El meu Déu” de Worship.CAT
https://youtu.be/5DfHYn3HKfw

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
114 [...] Altres vegades destaca la força i la fermesa del seu amor, que no
es deixa vèncer: «Ni que les muntanyes s'apartin i se somoguin els tossals, el
meu amor mai no s'apartarà de tu, no se somourà la meva aliança de pau»
(Is  54, 10). O ens diu que hem estat esperats des de sempre, perquè no
vam pas aparèixer en aquest món per casualitat. Des d’abans que existíssim
érem un projecte d’amor: «T'estimo amb un amor etern; per això t'he
atret i et sóc fidel» (Jr  31, 3).O ens fa notar que ell sap veure la nostra
bellesa, aquesta que ningú més no pot reconèixer: «Ets tan preciós per a mi,
tan valuós i estimat...» (Is 43, 4).

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?

7. PARENOSTRE

5. REFLEXIÓ

Jesús  s'acomiada dels seus seguidors. Ho fa, però, revelant i fent-nos
participar del seu misteri: Ell ve del Pare i se'n torna al Pare. Com a
cristians, hem de tenir sempre presents que Jesús, la segona persona de la
Santíssima Trinitat, és el Fill de Déu. Només aconseguirem conèixer el Pare
acceptant que Crist és el seu Fill, el seu enviat, i que nosaltres som fills de
Déu en Crist per l'Esperit Sant.

Com és la meva pregària? És una pregària sincera, intima... A on prego?
Tinc un espai dedicat a la pregària amb alguna imatge, espelma, la bíblia...
Tinc intencions de pregària i/o accions de gràcies? Prego només per mi o
també pels altres? És una pregària constant, esporàdica o per interès?
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