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En aquell temps, Jesús va alçar els ulls
al cel i digué: «Pare sant, guarda'ls en
el teu nom, els que m'has donat, perquè
siguin u com ho som nosaltres. Mentre
era amb ells, jo els guardava en el teu
nom, els que tu m'has donat. He vetllat
per ells i no se n'ha perdut ni un de sol,
fora del qui s'havia de perdre, perquè
es complís el que diu l'Escriptura.»
 
Però ara vinc a tu, i mentre encara sóc
al món dic tot això, perquè ells tinguin
també la meva joia, una joia completa.
Jo els he confiat la teva paraula, però
ara el món els odia, perquè no són del
món, com jo tampoc no en sóc. No et
demano que els treguis del món, sinó
que els preservis del Maligne. Ells no
són del món, com jo tampoc no en sóc.
Consagra'ls en la veritat, que és la teva
paraula. Tal com tu m'has enviat al
món, jo també els hi he enviat. Jo em
consagro a mi mateix per ells, perquè
ells també siguin consagrats en la
veritat».

 

FENT CAMÍ...  

Quina setmana, de l’Ascensió a la Pentecosta!!! A mi m’ha cridat l’atenció aquesta
primera expressió de l’Evangeli d’avui: “Jesús alçà els ulls al cel i pregà dient”.
M’ha fet pensar en aquelles vegades que jo també alço els ulls, aquelles vegades
que fixant la mirada m’ajuda a pregar. En algunes ocasions és una creu, una
icona, una imatge, la natura,..., és un fixar la mirada des de la confiança i
l’amistat, per establir un diàleg, un diàleg des del cor, des de la vida. En la
pregària de Jesús també copsem la seva relació amb el Pare. Molta
intimitat, complicitat i cooperació.

“Ei tu, no et rallis” de Canta la Teva Fe
https://www.youtube.com/watch?v=AHkUfqJrDQM

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
167. Déu estima l’alegria dels joves i els invita especialment a aquesta
alegria que es viu en comunió fraterna, a aquest goig superior del qui sap
compartir, perquè «fa més feliç donar que rebre» (Ac 20, 35) i «Déu estima el
qui dóna amb alegria» (2Co  9, 7). L’amor fratern multiplica la nostra
capacitat de joia, ja que ens fa capaços de gaudir amb el bé dels altres:
«Alegreu-vos amb els qui estan alegres» (Rm  12, 15). Que l’espontaneïtat i
l’impuls de la teva joventut es converteixin cada dia més en l’espontaneïtat de
l’amor fratern, en la frescor de reaccionar sempre amb perdó, amb
generositat, amb ganes de construir comunitat. Un proverbi africà diu: «Si
vols anar ràpid, camina sol. Si vols arribar lluny, camina amb els
altres». No ens deixem robar la fraternitat.

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?

7. PARENOSTRE

5. REFLEXIÓ

Moltes persones no coneixen Jesús i intenten trobar la felicitat en llocs
equivocats. La vertadera font de felicitat la trobem en Jesús, que vol que
trobem en Ell la joia completa. Una joia que ens entrega i que vol que visquem
sense importar-nos allò que puguin pensar els altres. Una joia que ens fa fugir
del temor d'un món sense Déu.

Quin és aquell lloc o aquella imatge que em conviden a pregar? Com és
el meu diàleg amb Jesús? i amb el Pare? Em disposo, tinc ganes, de renovar
l’acció de l’Esperit en mi?

FENT CAMÍ...  


