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Avui tenim dues opcions: o ens escandalitzem com van fer la gent de Nazaret o
bé acollim al fill de Déu, acceptant el pla salvador que Ell ha escollit per la
nostra vida, tot i que no sigui el que nosaltres voldríem. Ens podem preguntar
per què no hi ha més miracles... però també ens podríem preguntar per què
cada dia hi ha menys fe... per què cada dia hi ha menys persones que accepten
els mitjans que Déu s'ha escollit, l'Església.
Aprofitem aquest mes de maig, mes dedicat a la Mare de Déu, per aprendre a
estimar i a acollir cada dia més a Jesús a través de la seva mare, ja
sigui resant el mes de Maria, el Rosari, el Reina del Cel alegreu-vos...

Mt 13, 54-58
 
En aquell temps, Jesús arribà a
Natzaret, el seu poble, i ensenyava la
gent en la sinagoga del poble. Ells se
n'estranyaven i deien: «D'on li venen
aquesta saviesa i el poder de fer
miracles? No és el fill del fuster? La
seva mare, no és aquella que es diu
Maria? Els seus germans, no es diuen
Jaume, Josep, Simó i Judes? I les seves
germanes, no viuen totes entre
nosaltres? D'on li ve tot això?» I se
n&#39;escandalitzaven. Jesús els
digué: «Els profetes només són mal
rebuts al seu poble i entre els de casa
seva». I no hi va fer gaires miracles,
perquè no creien en ell.

 

FENT CAMÍ...  

"Senyor pots moure les muntanyes", de Worship.CAT
https://www.youtube.com/watch?v=11doN8a1Gc8&feature=emb_logo

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
226. No podem oblidar les expressions artístiques, com el teatre, la pintura,
etc. «Del tot peculiar és la importància de la música, que representa un
veritable ambient en què els joves estan constantment immergits, com també
una cultura i un llenguatge capaços de suscitar emocions i de plasmar la
identitat. El llenguatge musical representa també un recurs pastoral, que
interpella en particular la litúrgia i la seva renovació»  [119]. El cant pot ser
un gran estímul per a l’itinerari dels joves. Deia sant Agustí: «Canta, però
camina; alleuja amb el cant el teu treball, no estimis la peresa: canta
i camina [...]. Tu, si avances, camines; però avança bé, en la recta fe,
en les bones obres: canta i camina» [120].

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?
Si “obras son amores”... et proposo que et facis una llista de propòsits que t'ajudin a
estimar més. Què pots fer en aquest mes de maig per la gent que tens a prop?
Com pots fer que el teu apostolat sigui més veritable? Com pots fer millor l'oració?
Marquem-nos propòsits, marquem-nos objectius que amb la gràcia de Déu i el nostre
esforç es puguin portar a terme.

7. PARENOSTRE

5. REFLEXIÓ

“Obras son amores y no buenas razones”. Avui celebrem sant Josep, obrer.
Sant Josep va ser un home virtuós, pare a la terra de Jesús, espòs de la Mare
de Déu, i celebrem la seva feina, el seu treball, les seves obres. L'amor,
la caritat i la fe, es concreten en obres, sempre. Que tu i jo avui puguem
treballar en les nostres feines amb el mateix amor que ho feu Sant Josep en
aquella fusteria de Nazaret.




