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FENT CAMÍ...
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En aquell temps, els onze deixebles se
n'anaren a Galilea, a la muntanya que
Jesús els havia indicat. En veure'l, el
van adorar; abans, però, havien dubtat.
Jesús s'acostà i els va dir: «He rebut
plena autoritat al cel i a la terra. Aneu,
doncs, a tots els pobles i feu-los
deixebles meus, batejant-los en el nom
del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant i
ensenyant-los a guardar tot allò que us
he manat. Jo sóc amb vosaltres dia rere
dia fins a la fi del món».

 

FENT CAMÍ...  

Diumenge que ve, acabarem la Pasqua amb la festa de la Pentecosta. Avui,
celebrem la festa de l’Ascensió, i volem entrar en aquest anunci d’una nova
presència de Jesús, el Senyor. El ressuscitat hi és a tot arreu, al llarg del
temps i de l’espai. Jesús ressuscitat ens acompanya cada dia fins a la fi del
món, però ja no és una presència evident com ho era quan predicava a Galilea.
Ara el podem copsar en la Paraula, en l’Eucaristia, en la pregària, en
la relació amb els altres, en la cura dels pobres, dels malalts i dels
marginats.

“Tu tens la clau” de Canta la Teva Fe
https://www.youtube.com/watch?v=kv-gdN3MrcA

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
117. Quan et demana alguna cosa o quan senzillament permet aquests reptes
que et presenta la vida, espera que li donis un espai para poder fer-te anar
endavant, per promoure’t, per madurar-te. No el molesta que li expressis
els teus qüestionaments; el que el preocupa és que no li parlis, que no
t’obris amb sinceritat al diàleg amb ell. Explica la Bíblia que Jacob va tenir
una baralla amb Déu (cf.  Gn  32, 25-31), i això no l’aparta pas del camí del
Senyor. En realitat, és ell mateix qui ens exhorta: «Veniu i veurem qui té
raó» (Is  1, 18). El seu amor és tan real, tan veritable, tan concret, que ens
ofereix una relació plena de diàleg sincer i fecund. Finalment, busca
l’abraçada del teu pare del cel en el rostre amorós dels seus valents
testimonis a la terra!

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?

7. PARENOSTRE

5. REFLEXIÓ

Avui, 40 dies després de la Resurrecció de Crist, celebrem la seva Ascensió. No
hem de contemplar aquest misteri com un abandonament, ja que és tot el
contrari! Jesús segueix al nostre costat, no ens deixa sols en cap moment.
Jesús és exalçat a la dreta del Pare i ens promet que ens enviarà el seu
Esperit que ens donarà la força per a proclamar arreu l'arribada del Regne de
Déu.

Jesús està sempre amb nosaltres, com sents la seva presència? A la teva
vida, on copses al ressuscitat? Com ho fas per sentir-lo viu? Què t’ajuda a
fer-ho?

FENT CAMÍ...  


