
ESGLÉSIA  JOVE
AMINANT JUNTS

 
Lc 1,26-38
 
El sisè mes, Déu envià l'àngel
Gabriel en un poble de
Galilea anomenat Natzaret, a
una verge, compromesa en
matrimoni amb un home de la
casa de David que es deia
Josep. El nom de la noia era
Maria. L'àngel entrà a trobar-
la i li digué: «Déu te guard,
plena de la gràcia del Senyor!
Ell és amb tu.» Ella es va
trobar en sentir aquestes
paraules i pensava per què la
saludava així. L'àngel li digué:
«No tinguis por, Maria. Has
trobat gràcia davant de Déu.
Concebràs i tindràs un fill, i
li posaràs el nom de Jesús.
Serà gran i l'anomenaran Fill
de l'Altíssim. El Senyor Déu li
donarà el tron de David, el
seu pare. Regnarà per sempre
sobre el poble de Jacob, i el
seu regnat no tindrà fi.»
Maria preguntà a l'àngel:
«Com podrà ser això, si jo
sóc verge?» L'àngel li
respongué: «L'Esperit Sant
vindrà sobre teu i el poder de
l'Altíssim et cobrirà amb la
seva ombra; per això el fruit
que naixerà serà sant i
l'anomenaran Fill de Déu.
També Elisabet, la teva
parenta, ha concebut un fill a
les seves velleses; (...) perquè
per a Déu no hi ha res
impossible.» Maria va dir:
«Sóc la serventa del Senyor:
que es compleixin en mi la
teva paraula.» I l'àngel es va
retirar.

 

FENT CAMÍ...  

"El teu amor m’ha inundat", de Worship.CAT
https://www.youtube.com/watch?v=Wj3U28JoH4I

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ
 Déu Pare escull un noia humil de Natzaret per a dur en el seu ventre el qui ens

ha de salvar i redimir a tots. Déu ens mira directament als joves, ens
parla al nostre cor. Fem com Maria, escoltem i acceptem allò que el nostre
Pare vol per a cadascú de nosaltres, la seva voluntat.

FENT CAMÍ...
25 DE MARÇ DE 2020 - L'ANUNCIACIÓ DE JESÚS

2. CANT

4. CRIST VIU!
Maria, la noia de Natzaret
43. Al cor de l’Església resplendeix Maria. Ella és el gran model per a una
Església jove, que vol seguir Crist amb frescor i docilitat. Quan era molt
jove, rebé l’anunci de l’àngel i no se’n va estar de fer-li preguntes (cf.  Lc  1,
34). Però tenia una ànima disponible i va dir: «Sóc l'esclava del Senyor»
(Lc 1, 38).

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?
Tu has escoltat mai Déu en el teu cor? Déu parla a través dels sentiments,
pau del cor, alegria, convenciment en fer una cosa... Et costa confiar en Ell?
Per què no li demanes força i pau en alguna cosa concreta?

7. PARENOSTRE

Avui celebrem l’Encarnació de Jesús, 9 mesos abans de Nadal! Fixem-nos en
dues coses de l’evangeli: 1) Maria escolta l’anunci de Déu a través de
l’àngel. L’escolta perquè pregava habitualment, i l’escolta dins del cor. Qui no
prega, qui no fa silenci interior, segur que mai escoltarà Déu. 2) Maria té por i
dubta sobre què li demana Déu però l’Esperit Sant li demana que confiï,
Déu sempre supleix les nostres pors i mancances, també les nostres.

5. REFLEXIÓ


