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FENT CAMÍ...
10 DE MAIG DE 2020 - SANT JOAN D'ÀVILA

Podem saber moltes coses d’una persona però no conèixer-la: entrem a
un perfil de xarxa social i rebusquem qui és o qui deixa de ser aquell xicot o
xicota que hem vist, volem saber més coses, però realment ens coneixem?
Puc dir que se alguna cosa més, la que ens mostri. Per conèixer algú ha de
nàixer aquella xispa de l’amistat i compartir temps, experiències, treball,
diàlegs, gustos, xaleres... Jesús és el camí, la veritat i la vida; ens demana
una relació amb ell.

Jn 14, 1-12
 
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.
Si m'heu conegut a mi, també
coneixereu el meu Pare. I des d'ara ja el
coneixeu i l'heu vist».
 
Li diu Felip: «Senyor, mostra'ns el Pare,
i no ens cal res més». Jesús li respon:
«Felip, fa tant de temps que estic amb
vosaltres, i encara no em coneixes? Qui
m'ha vist a mi ha vist el Pare. Com pots
dir que us mostri el Pare? ¿No creus
que jo estic en el Pare i el Pare està en
mi? Les paraules que jo us dic, no les
dic pel meu compte. És el Pare qui,
estant en mi, fa les seves obres.
Creieu-me: jo estic en el Pare i el Pare
està en mi; i, si més no, creieu per
aquestes obres. Us ho ben asseguro:
qui creu en mi, també farà les obres
que jo faig, i encara en farà de més
grans, perquè jo me'n vaig al Pare».

 

FENT CAMÍ...  

"You Say", de Lauren Daigle
https://www.youtube.com/watch?v=sIaT8Jl2zpI

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
150. Per més que visquis i experimentis no arribaràs pas al fons de la teva
joventut, no coneixeràs la veritable plenitud de ser jove si no trobes cada dia
el gran amic, si no vius en amistat amb Jesús.
151. L’amistat és un regal de la vida i un do de Déu. A través dels amics del
Senyor ens va polint i ens va madurant. Al mateix temps, els amics fidels, que
estan al nostre costat en els moments durs, són un reflex de l’afecte del
Senyor, del seu consol i de la seva presència amable. Tenir amics ens
ensenya a obrir-nos, a comprendre, a tenir cura dels altres, a sortir
de la nostra comoditat i de l’aïllament, a compartir la vida. Per això
«Un amic fidel no es compra a cap preu» (Sir 6, 15).

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?
Qui són els meus amics? Perquè ho són? Jesús és amic meu? Com ho sé?
Què puc fer per crèixer en amistat amb els altres? I amb Jesús?

7. PARENOSTRE

5. REFLEXIÓ

Amics, no hi res més fort que l’amistat, un vincle lliure i alliberador que
projecta a jugar-se la vida amb altres per un ideal...si, si jugar-se la vida. Has
pensat qui se la jugaria per tu? I tu? Per qui te la jugaries?


