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En aquell temps, Jesús es va tornar a
aparèixer als deixebles vora el llac de
Tiberíades. L'aparició va ser
d'aquesta manera: es trobaven
plegats Simó Pere, Tomàs, l'anomenat
Bessó, Natanael, de Canà de Galilea,
els fills de Zebedeu i dos deixebles
més. Simó Pere els diu: «Me'n vaig a
pescar». Els altres li diuen: «
Nosaltres també venim amb tu».
Sortiren, doncs, i pujaren a la barca,
però aquella nit no van pescar res.
 
Quan va despuntar el dia, Jesús es
presentà vora el llac, però els
deixebles no s'adonaven que fos Ell.
Llavors Jesús els digué: «Nois, no
teniu res per a menjar?». Li
respongueren: «No». Ell els digué:
«Tireu la xarxa a la dreta de la barca
i trobareu peix». Així ho van fer i ja
no la podien estirar de tants peixos
com hi havia. Llavors aquell deixeble
que Jesús estimava diu a Pere: «És el
Senyor». Així que Simó Pere va sentir
que era el Senyor, es posà el vestit
que s'havia tret i es llançà a l'aigua.
Els altres deixebles, que només eren
a uns cent metres de terra, van
arribar amb la barca, arrossegant la
xarxa plena de peixos.
 
Quan baixaren a terra, veieren pa i
unes brases amb peix coent-s'hi.
Jesús els diu: «Porteu peixos dels que
acabeu de pescar». Simó Pere pujà a
la barca i va estirar cap a terra la
xarxa plena de peixos: eren cent
cinquanta-tres peixos grossos. Tot i
haver-hi tant de peix, la xarxa no es
va esquinçar. Jesús els digué: «Veniu
a menjar». Cap dels deixebles no
gosava preguntar-li qui era, perquè
sabien que era el Senyor. Jesús
s'acostà, prengué el pa i els el
donava. Igualment va fer amb el peix.
Aquesta fou la tercera vegada que
Jesús es va aparèixer als deixebles
després de ressuscitar d'entre els
morts.

 

FENT CAMÍ...  

"Torna-ho a intentar", de Canta la Teva Fe
https://www.youtube.com/watch?v=qsBmQSucLb8

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
115. Per a Ell realment ets valuós, no ets pas insignificant, li importes, perquè
ets obra de les seves mans. Per això et presta atenció i et recorda amb
afecte. Has de confiar en el «record de Déu: la seva memòria no és pas un
‘disc dur’ que enregistra i emmagatzema totes les nostres dades; la seva
memòria és un cor tendre de compassió, que s’alegra eliminant definitivament
qualsevol vestigi de mal»  [63]. No vol portar el compte dels errors i, en tot
cas, t’ajudarà a aprendre quelcom també de les teves caigudes. Perquè
t’estima. Intenta quedar-te un moment en silenci deixant-te estimar per ell.
Intenta fer callar totes les veus i crits interiors i queda’t un instant el els
seus braços d’amor.

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?
Et sents capaç d'escoltar allò que et diu el Senyor i fer-ho? A vegades
fas veure que no l'escoltes? En quins moments has necessitat sentir-lo? Quan
sents Crist al teu costat, ho saps reconèixer com a senyal de la seva
resurrecció?

7. PARENOSTRE

A vegades pensem que només podem trobar Jesús quan anem a l'església, però
l'Evangeli d'avui ens mostra com el ressuscitat és present arreu. Jesús ens
convida a tornar-ho a intentar, aquest cop, però, seguint el seu camí,
escoltant la seva Paraula que ens ajuda i ens és salvació. És només quan
seguim el seu camí de veritat, és a dir, amb generositat, esforç, amor... quan
veritablement aconseguim una pesca abundant. Però aquesta pesca, el fruit
que aconseguim seguint a seva voluntat no és només per a nosaltres, sinó que
és un fruit per a tothom, és un senyal de la resurrecció del Crist perquè
tothom hi cregui, ja que la seva victòria sobre la mort és universal.

5. REFLEXIÓ

Jesús torna a aparèixer-se als seus deixebles. En aquesta ocasió, el Senyor els
fa veure que si segueixen el seu camí maí els mancarà res.  En moments com
els que estem vivnt hem de tenir present que si confiem en Ell i en la seva
Paraula, tot anirà bé.


