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Ara ja sabem que la missió que Déu té preparada per cada un de nosaltres és
impossible. I saber això ens ha de donar molta pau. Per què? Perquè sabent
això actuarem posant tots els nostres esforços i amb la pau de saber que no
depèn de nosaltres, perquè  si la cosa surt bé, és cosa de Déu. Ens ho diu molt
clar avui “el Senyor hi cooperava” (Mc 16, 20), que tu i jo avui, des de casa,
siguem testimonis d'aquesta bona notícia, posem els mitjans. Ara no podem
anar ni a l’Àfrica, ni a l’Àsia, ni a cap terra de missió, ni tant sols “a les
Calcutes de la nostra ciutat”, però sí que podem fer apostolat entre els
nostres familiars i amics, per Internet, per telèfon.

Jn 6, 1-15
 
En aquell temps, Jesús s'aparegué
als onze i els digué: «Aneu per tot
el món i anuncieu la bona nova de
l'Evangeli a tota la humanitat. Els
qui creuran i seran batejats se
salvaran, però els qui no creuran es
condemnaran. Els senyals que
acompanyaran els qui hauran cregut
seran aquests: en nom meu trauran
dimonis, parlaran llenguatges que
no coneixien, agafaran serps amb
les mans i, si beuen alguna metzina,
no els farà cap mal; imposaran les
mans als malalts, i es posaran
bons».
 
Jesús, el Senyor, després de parlar-
los, fou endut al cel i s'assegué a la
dreta de Déu. Ells se n'anaren a
predicar pertot arreu. El Senyor hi
cooperava, i confirmava la
predicació de la paraula amb els
senyals prodigiosos que
l'acompanyaven.

 

FENT CAMÍ...  

"Digueu al món", de Worship.CAT
https://youtu.be/h98rStyHCuQ

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
200. Les arrels no són àncores que ens lliguen a unes altres èpoques i ens
impedeixen d’encarnar-nos en el món actual per a fer néixer quelcom nou.
Són, al contrari, un punt d’arrelament que ens permet desenvolupar-nos i
respondre als nou reptes. Llavors tampoc no serveix «que ens asseguem a
enyorar temps passats; hem d’assumir amb realisme i amor la nostra culpa i
omplir-la d’Evangeli. Som enviats avui per a anunciar la Bona Notícia de
Jesús als temps nous. Hem d’estimar la nostra hora amb les seves alegries i
dolors, amb les seves riqueses i els seus límits, amb els seus encerts i els seus
errors» [110].

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?
Fes memòria... com està sent el teu apostolat aquesta quarantena? Avui
fa 40 dies que vam començar el Fent Camí... A quantes persones l'has
reenviat? A quantes persones li has parlat de Déu aquests dies? Que el teu
amor al Senyor es concreti en donar-lo a conèixer als altres.

7. PARENOSTRE

5. REFLEXIÓ

El que el Senyor ens demana és impossible. Als ulls humans és impossible,
però per als que creuen res és impossible (cf. Mc 9, 23). El Senyor ens
demana que anem per tot el món anunciant la Bona Nova de l'Evangeli: Ell
ha ressuscitat, està viu i compta amb tu i amb mi per canviar el món fent
possible allò impossible.




