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En aquell temps, Jesús va alçar els ulls
al cel i digué: «Pare sant, no prego
només per ells, sinó també pels qui
creuran en mi gràcies a la seva
paraula. Que tots siguin u, com tu,
Pare, estàs en mi i jo en tu. Que també
ells estiguin en nosaltres, perquè el
món cregui que tu m'has enviat. Jo els
he donat la glòria que tu m'has donat,
perquè siguin u com nosaltres som u.
Que jo estigui en ells i tu en mi, perquè
siguin plenament u. Així el món
reconeixerà que tu m'has enviat i que
els has estimat a ells com m'has
estimat a mi.»
 
Pare, vull que els qui m'has confiat
estiguin amb mi allà on jo estic i vegin
la meva glòria, la glòria que m'has
donat perquè m'estimaves des d'abans
de crear el món. Pare bo, el món no t'ha
conegut, però jo t'he conegut, i ells han
reconegut que tu m'has enviat. Jo els
he fet conèixer el teu nom, i els el faré
conèixer més encara, perquè l'amor
amb què m'has estimat estigui en ells, i
jo també hi estigui».
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“El meu Déu” de Worship.CAT
https://youtu.be/5DfHYn3HKfw

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
28. En l’adolescència i en la joventut, la seva relació amb el Pare era la del
Fill estimat, atret pel Pare, creixia ocupant-se de les seves coses: «No
sabíeu que jo havia d’ocupar-me dels assumptes del meu Pare?» (Lc  2, 49).
Tanmateix, no s’ha de pensar que Jesús fos un adolescent solitari o entotsolat.
La seva relació amb la gent era la d’un jove que compartia tota la vida
d’una família ben integrada al poble. Aprengué la feina del seu pare i
després el va substituir com a fuster. Per això, a l’Evangeli se l’anomena una
vegada «el fill del fuster» (Mt  13, 55) i una altra vegada senzillament «el
fuster» (Mc 6, 3). Aquest detall demostra que era un noi més del poble, que
es relacionava amb tota normalitat. Ningú no el veia com un jove estrany o
separat dels altres. Precisament per aquesta raó, quan Jesús surt a predicar,
la gent no s’explicava d’on treia aquesta saviesa: «No és el fill de Josep,
aquest» (Lc 4, 22).

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?

7. PARENOSTRE

5. REFLEXIÓ

Estar al costat de Jesús ens guia al Pare. Aquest és el missatge que ens
dóna l'Evangeli d'avui. Crist prega Déu per tots nosaltres i el seu amor que ens
omple ens ha de donar fortalesa per a acomplir la nostra missió apostòlica, la
de proclamar arreu l'amor que Déu ens entrega. Fem que aquesta pregària
de Jesús ens arribi al fons dels nostres cors.

Què fas per viure la teva fe en comunitat? Et mantens sempre al costat
de Jesús? Com es veu reflectida la seva guia en la teva vida? Segueixes
el seu camí de veritat?
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Jesús ens vol units, Ell vol que siguim tots un i participem de la vida
eterna que Déu ens regala. Ser un vol dir viure la fe en comunitat, celebrar-
la a l'entorn de l'altar en l'Eucaristia, però també escampar-la perquè arribi
arreu. Allà on hi ha rivalitat, posem-hi recolzament. Es tracta de construir un
món que visqui de manera fraternal, units en Crist.  Preguem, doncs, per la
unitat de l'Església i per aquells que no han conegut la veritat i la fe en Déu.
l'amor que Déu ens entrega.


