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En aquell temps, Jesús digué als
deixebles: «Jo sóc el cep veritable
i el meu Pare és el vinyater. Les
sarments que no donen fruit, el
Pare les talla, però les que donen
fruit, les neteja perquè encara en
donin més. Vosaltres ja sou nets
gràcies al missatge que us he
anunciat. Estigueu en mi, i jo
estaré en vosaltres. Així com les
sarments, si no estan en el cep, no
poden donar fruit, tampoc
vosaltres no en podeu donar si no
esteu en mi. Jo sóc el cep i
vosaltres les sarments. Aquell qui
està en mi i jo en ell, dóna molt de
fruit, perquè sense mi no podeu
fer res. Si algú se separa de mi, és
llençat fora i s'asseca com les
sarments. Les sarments, un cop
seques, les recullen i les tiren al
foc, i cremen. Si esteu en mi i les
meves paraules resten en
vosaltres, podreu demanar tot el
que voldreu, i ho tindreu. La glòria
del meu Pare és que doneu molt de
fruit i sigueu deixebles meus».

 

FENT CAMÍ...  

"Senyor us necessito", de Worship.CAT
https://youtu.be/z4Ou-_6M3vY

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
256. Això dóna un valor molt gran a aquestes tasques, ja que deixen de ser
una suma d’accions que un realitza per guanyar diners, per estar ocupat o per
complaure altres persones. Tot això constitueix una vocació perquè som
cridats, hi ha quelcom més que una mera elecció pragmàtica nostra. És en
definitiva reconèixer per a què sóc fet, per a què passo per aquesta terra,
quin és el projecte del Senyor per a la meva vida. Ell no m’indicarà tots
els llocs, els temps i els detalls, que jo triaré prudentment, però sí que hi ha
una orientació de la meva vida que Ell ha d’indicar-me perquè és el
meu Creador, el meu terrisser, i necessito escoltar la seva veu per a deixar-
me modelar i dur per Ell. Llavors jo sí que seré el que haig de ser, i seré també
fidel a la meva pròpia realitat.

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?
Creus que vius unit a Jesús o separat? Experimentes quan ets a prop de
Déu la seva força, pau, amor... que renova el teu interior? En què et voldries
assemblar en les virtuts de St. Jordi? Com podries entregar una rosa
simbòlica d'amor a aquelles persones que tens al costat?

7. PARENOSTRE

Avui celebrem St. Jordi, patró de Catalunya, i segons la tradició, un soldat
romà que es va convertir al cristianisme i va morir màrtir per no voler adorar
l'emperador en lloc del Déu revelat per Jesús. En aquesta festivitat, llegim
aquest evangeli on ens parla del cep i les sarments, les sarments si no
estan unides al cep, s'assequen, perden vigor, vida, i ja no poden
donar fruit. St. Jordi, va restar unit al cep, a Jesús, i per això va rebre la saba
de la valentia, la fidelitat, la coherència en la seva fe... Nosaltres, també
moltes vegades experimentem que quan ens separem de Déu, ens n'oblidem
amb la nostra manera d'actuar, fer, descuidant la pregària, etc. perdem la
vida interior, ens assequem per dins... Potser avui és un bon dia per demanar
seguir l'exemple de St. Jordi, el nostre patró, per restar ben units avui i
sempre a Jesús, i que Ell renovi el nostre cor amb la saba del seu amor.

5. REFLEXIÓ

Avui celebrem Sant Jordi, patró de Catalunya. El Senyor ens diu: "sense mi no
podeu fer res". Com hauria vençut el cavaller al drac sense la unió i la
força de Crist? També nosaltres ens hem d'unir a Ell, hem d'estar a prop seu
per vèncer les dificultats i obstacles que tenim en el nostre dia a dia.




