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En aquell temps, Jesús va alçar els ulls
al cel i digué: «Pare, ha arribat l'hora.
Glorifica el teu Fill, perquè el teu Fill et
glorifiqui, ja que li has concedit poder
sobre tot home, perquè doni vida
eterna a tots els qui li has confiat. I la
vida eterna és que et coneguin a tu,
l'únic Déu veritable, i aquell que tu has
enviat, Jesucrist. Jo t'he glorificat a la
terra, duent a terme l'obra que
m'havies encomanat.»
 
Ara glorifica'm tu, Pare, al teu costat,
amb la glòria que jo tenia vora teu
abans que el món existís. He fet
conèixer el teu nom als qui tu has pres
del món i m'has donat; eren teus i tu
me'ls has donat, i ells han guardat la
teva paraula. Ara saben que tot el que
m'has donat ho he rebut de tu, perquè
jo els he confiat les paraules que tu
m'has confiat. Ells les han acollides i
han reconegut realment que jo he
sortit de tu, i han cregut que tu m'has
enviat.»
 
Jo prego per ells; no prego pel món,
sinó pels qui tu m'has donat, perquè
són teus. Tot allò que és meu és teu, i
allò que és teu és meu. En ells s'ha
manifestat la meva glòria. Jo no em
quedo més al món. Però ells s'hi
queden, mentre que jo vinc a tu».
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L'hora de la creu és la la mostra d'amor més gran de Déu vers la
humanitat. Una mostra d'amor completada amb la victòria de la resurrecció.
La glorificació de Crist, per tant, també és la glorificació de Déu, que culmina
el seu projecte de salvació i vida eterna. Jesús va demanar als seus deixebles
que proclamessin arreu del món l'amor de Déu i els va prometre que també
participarien de la seva glòria a la casa del Pare. També nosaltres, hem
de ser testimonis d'Ell i complir la missió que ens encomana per retrobar-
nos al Regne del Cel.

“Si algú es vol fer servidor meu” de Canta la Teva Fe
https://www.youtube.com/watch?v=Lxu6oPJS7mE

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...?

7. PARENOSTRE

5. REFLEXIÓ

Quantes vegades no has sentit a dir "ha arribat l'hora"? L'hora de fer un
examen, l'hora de començar una cursa, l'hora d'agafar el cotxe... Però l'hora de
Crist és una hora en majúscules, és l'hora de Déu. El moment en què la
humanitat sencera coneixerà el Pare del Cel. Un Déu que ens parla i obra
a través del seu Fill únic.

Nosaltres també hem de proclamar la grandesa de l'amor de Déu. Així
el món coneixerà el Pare que Crist ens donà a conèixer i podrà participar de la
seva glòria. Ho creiem així? Què canvia això en la nostra vida? Actuem tal
com ens demana Jesús?
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