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El mannà de Moisès sacia momentàniament la fam, l'aliment que ofereix Jesús
és «el pa de Déu que baixa del cel per donar vida al món». Aquesta vida
és la que dona plenitud a l'home. Evidentment no parlem des d'un punt de vista
material, sinó espiritual. Els qui escolten Jesús no acaben d'entendre la
profunditat del missatge, però en l'Evangeli d'avui se'ns presenta la resposta i
ho fa als humils, a les persones més senzilles. No es revela davant de
reis, nobles i prínceps. Ell és la nostra salvació i, per tant, hem de posar tota
la confiança en Ell i no en altres que s'omplen la boca de promeses buides
de contingut.

Mt 11, 25-30
 
En aquell temps, Jesús digué:
«T'enalteixo, Pare, Senyor del cel i
de la terra, perquè has revelat als
senzills tot això que has amagat als
savis i entesos. Sí, Pare, així t'ha
plagut de fer-ho. El Pare ho ha
posat tot a les meves mans. Ningú
no coneix el Fill, fora del Pare, i
ningú no coneix el Pare, fora del Fill
i d'aquells a qui el Fill el vol
revelar.»
 
Veniu a mi tots els qui esteu
cansats i afeixugats, i jo us faré
reposar. Accepteu el meu jou i feu-
vos deixebles meus, que sóc benèvol
i humil de cor, i trobareu el repòs,
perquè el meu jou és suau, i la meva
càrrega, lleugera».

 

FENT CAMÍ...  

"Encara que em faci mal", de Worship.CAT
https://youtu.be/am_EdZksito

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
41. Tot i que hi ha joves que gaudeixen quan veuen una Església que es
manifesta humilment segura dels seus dons i també capaç d’exercir una
crítica lleial i fraterna, altres joves reclamen una Església que escolti més,
que no estigui sempre condemnant el món. No volen veure una Església callada
i tímida, però tampoc que estigui sempre en guerra per dos o tres temes que
l’obsessionen. Per a ser més creïble als joves, de vegades necessita
recuperar la humilitat i senzillament escoltar, reconèixer en el que diuen
els altres alguna llum que l’ajudi a descobrir millor l’Evangeli. Una Església a
la defensiva, que perd la humilitat, que deixa d’escoltar, que no permet que la
qüestionin, perd la joventut i es converteix en un museu. Com podrà així
acollir els somnis dels joves? Tot i que tingui la veritat de l’Evangeli, no vol
dir que l’hagi entès plenament; més aviat ha de créixer sempre en la
comprensió d’aquest tresor inesgotable [16].

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?
Se'ns planteja a cadascú, la pregunta, què és per a mi aquest aliment de
Déu? Com vius aquesta senzillesa i humilitat del cristià en el teu dia a dia?
Trobes repòs en Crist?
7. PARENOSTRE

5. REFLEXIÓ

L'Evangeli ens mostra la identitat de Déu, el seu ADN. Déu no busca entre
savis, rics, poderosos... Ell es revela als senzills, als humils. No duu una
corona d'or, sinó que en porta una d'espines. Fem com santa Caterina, escollim
la corona d'espines i no una corona plena de joies, reposem en el patiment
de Crist.




