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Estem al mes de Maria, caminem amb Maria: ella ens acompanya en el camí
de seguiment al Senyor. El camí és Ell mateix. De vegades ens pot passar com
a Sant Tomàs: “no sabem on vas Senyor” (Jn 14, 5)... i seguidament a aquesta
pregunta moltes vegades li podem exclamar al Senyor: no sé on vols que vagi o
què esperes de mi? En d'altres ocasions ens ha dit: “Segueix-me” (cf. Jn 21,
22), és a dir, camina pel meu camí. En el camí del Senyor hi trobarem la
veritat i la vida, moltes vegades serà un camí costós, difícil (cf. Mt 10, 24)...
però res ens demana a tu i a mi que abans no ens hagi ensenyat a fer. 

Jn 14, 1-6
 
En aquell temps, Jesús digué als seus
deixebles: «Que els vostres cors
s'asserenin. Creieu en Déu, creieu
també en mi. A casa del meu Pare hi ha
lloc per a molts; si no n'hi hagués, ¿us
podria dir que vaig a preparar-vos-hi
estada? I quan hauré anat a preparar-
vos-la, tornaré i us prendré amb mi,
perquè també vosaltres estigueu allà
on jo estic. I allà on jo vaig, ja sabeu
quin camí hi porta». Tomàs li pregunta:
«Senyor, si ni tan sols sabem on vas,
com podem saber quin camí hi
porta?». Jesús li respon: «Jo sóc el
Camí, la Veritat i la Vida. Ningú no
arriba al Pare si no és per mi».

 

FENT CAMÍ...  

"Queda't amb mi", de Worship.CAT
https://youtu.be/XIfoHdPqeyA

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
48. Aquella noia avui és la Mare que vetlla pels seus fills, aquests fills
que caminem per la vida moltes vegades cansats, necessitats, però volent que
la llum de l’esperança no s’apagui. La nostra Mare mira aquest poble pelegrí,
poble de joves estimat per ella, que la cerca fent silenci en el cor tot i que hi
hagi molt de soroll en el camí, converses i distraccions. Però davant dels ulls
de la Mare només hi cap un silenci esperançat. I així Maria il·lumina de bell
nou la nostra joventut.

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?
Creus que durant aquest confinament has seguit al Senyor? Realment
has viscut d'acord amb el que Ell et demana: Com has treballat? Com t'has
relacionat amb els altres? Com t'has relacionat amb tu mateix? Quins
mitjans has posat per seguir al Senyor? 

7. PARENOSTRE

5. REFLEXIÓ

Que els vostres cors s'asserenin (Jn 14, 1)... si el Senyor ens demana que
s'asserenessin els nostres cors és perquè ja sap que estem intranquils,
fastiguejats i cansats. Ell ja coneix del fang que estem fets, sap la nostra poca
capacitat d'esforç, la poca empatia que tenim vers els altres i la falta d'ordre,
amor i caritat a l'hora de fer les coses. Però ens assegura que ens prepara
l'estada al Regne del Pare, on hi ha lloc per tots (cf. Jn 14, 3). 




