
ESGLÉSIA  JOVE
AMINANT JUNTS

 
FENT CAMÍ...
28 DE JUNY DE 2020 - SANT IRENEU, BISBE Mt 10, 37-42

 
En aquell temps, Jesús digué als seus
Apòstols: «Qui estima el pare o la mare
més que a mi, no és digne de mi. Qui
estima el fill o la filla més que a mi, no
és digne de mi. Qui no pren la seva
creu i em segueix, no és digne de mi.
Qui haurà guanyat la seva vida, la
perdrà, però qui l'haurà perduda per
causa meva, la trobarà.»
 
Qui us acull a vosaltres, a mi m'acull, i
qui m'acull a mi, acull el qui m'ha
enviat. Qui acull un profeta perquè és
profeta, tindrà la recompensa de
profeta. Qui acull un just perquè és
just, tindrà la recompensa dels justos. I
tothom qui doni un got d'aigua fresca a
un d'aquests petits només perquè és
deixeble meu, us asseguro que no
quedarà sense recompensa».

 

FENT CAMÍ...  

"Queda't amb mi", de Worship.CAT
https://www.youtube.com/watch?v=XIfoHdPqeyA

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
107. No deixis que et robin l'esperança i l'alegria, que et narcotitzin per
utilitzar-te com a esclau dels seus interessos. Atreveix-te a ser més! perquè el
teu ésser importa més que qualsevol cosa. No et serveix tenir o
aparentar. Pots arribar a ser el que Déu, el teu Creador, sap que ets, si
reconeixes que ets cridat a molt. Invoca l'Esperit Sant i camina amb
confiança cap a la gran meta: la santedat. Així no seràs una fotocòpia. Seràs
plenament tu mateix.
108. A tal fi necessites reconèixer una cosa fonamental: ser jove no és
solament la recerca de plaers passatgers i d’èxits superficials. Perquè la
joventut compleixi la finalitat que té en el recorregut de la teva vida, ha de
ser un temps de lliurament generós, d'ofrena sincera, de sacrificis que
costen però que ens tornen fecunds.

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?

7. PARENOSTRE

5. REFLEXIÓ

Amic, a algun lloc t’han dit que seguir Jesús seria fàcil, has llegit que la
comoditat i la bona vida t’acompanyaran sempre si ets cristià? Doncs vigila
perquè Jesús no diu el mateix! Ell no demana mitges tintes...juga al tot o res:
cors partits no vull que quan vaig donar el meu el vaig donar sencer.

Com visc aquest estimar al Senyor per damunt fins de la meva família? Quina
és la creu que he d’abraçar, confiar-li i seguir-lo? Amb qui m’acompanyo per
compartir aquesta creu de vida?
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El seguir a Jesús no va de broma és una proposta que ens dóna vida, plenitud i
felicitat quan la vivim en seriositat i entrega generosa.
Ell ens demana un amor exclusiu, no és un segon plat o una opció entre
altres. El seu amor per nosaltres és total i totalitzant, ens implica tota la vida.
Un amor que no es queda reclòs a casa o amb els seus, sino que ens llança a la
missió confiats en que no ens abandona i sempre torbarem algú que sortirà a
l’encontre de les també nostres necessitats. Caminem junts cap a
l’eternitat!


