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Al capvespre d'aquell mateix dia, que
era diumenge, els deixebles, per por
dels jueus, tenien tancades les portes
del lloc on es trobaven. Jesús va
arribar, es posà al mig i els digué: «Pau
a vosaltres». Dit això, els va mostrar
les mans i el costat. Els deixebles
s'alegraren de veure el Senyor. Ell els
tornà a dir: «Pau a vosaltres. Com el
Pare m'ha enviat a mi, també jo us
envio a vosaltres». Llavors va alenar
damunt d'ells i els digué: «Rebeu
l'Esperit Sant. A qui perdonareu els
pecats, li quedaran perdonats; a qui no
els perdoneu, li quedaran sense perdó».

 

FENT CAMÍ...  

“Crema en el meu cor” de Worship.CAT
https://youtu.be/YH1NEEkiqMs

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
156. Jesús pot unir tots els joves de l’Església en un únic somni gran i «un
somni capaç d’acollir tothom. Aquest somni pel qual Jesús va donar la vida en
la creu i l’Esperit Sant s’escampà i tatuà a foc el dia de la Pentecosta
en el cor de cada home i de cada dona, en el cor de cadascú [...]. El va
tatuar en espera que trobi espai per créixer i per desenvolupar-se. Un somni,
anomenat Jesús sembrat pel Pare amb la confiança que creixerà i viurà en
cada cor. Un somni concret, que és una persona, que corre per les
nostres venes, fa estremir el cor i fa ballar» [83].

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?

7. PARENOSTRE

5. REFLEXIÓ

Arribem al darrer "Fent camí,,," diari. Quin millor dia que el de la Pentecosta,
el dia en què rebem la força de l'Esperit Sant per seguir fent camí. Avui
rebem aquest Mestre interior que ens guia envers la veritat, que ens
transforma i ens anima a predicar arreu la Bona Nova de l'Evangeli.
Seguim fent camí en les nostres vides!

Dedica una estona a agrair que Déu t’ha donat la vida, i li ha donat un sentit
amb el baptisme. Agraeix que ets una persona batejada. Fes silenci, escolta’t,
descobreix els dons que Déu et dóna, mitjançant l’Esperit. Pensa com compartir el que
has viscut al llarg d’aquesta Pasqua, amb el teu grup i amb la teva Parròquia. Demà
comencem un temps ordinari. Podries afirmar dos o tres compromisos, fruit
d’aquesta Pasqua.

FENT CAMÍ...  

Anava a dir: “S’ha acabat!!!”; però el més apropiat és dir: “tot comença!!!”.
És cert que finalitzem avui el temps de Pasqua, però és més cert que avui ho
iniciem tot, i sobretot d’una manera nova. L’Esperit ho fa tot nou. L’Esperit
ho inicia tot. Déu vol de la nostra col·laboració, de la nostra llibertat. Avui hem
de decidir si ens deixem anar, si ens deixem moure per l’Esperit. L’Esperit ens
fa sortir de nosaltres mateixos, ens fa ser missió, compassió, generositat,
perdó, llibertat. En aquests temps que vivim, que l’Esperit il•lumini i
transformi les nostres pors i perills. (Si aquesta nit no has pogut pregar amb
la vetlla online, recupera-la al llarg de la setmana!!!)


