
ESGLÉSIA  JOVE
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 OESGLÉSIA JOFENT CAMÍ...
13 DE MAIG DE 2020 - MARE DE DÉU DE FÀTIMA

Al recordar la història de la Mare de Déu de Fàtima, em venen al cap i al cor,
les històries de la Mare de Déu del Miracle, de Montserrat, de Bruguers, de
Núria... Déu es val d’uns infants, per a adreçar a tothom un missatge de pau
i reconciliació, dels llavis de la Mare de Déu.
I alhora de pensar en la Mare de Déu de Fàtima, doncs també he pensat en la
propera JMJ, on som convocats a trobar-nos a Portugal, amb joves de tot el
món. Això serà a l’agost del 2023. Mentrestant, som convidats a fer-nos
trobadissos al Senyor. Deixant ressonar l’evangeli d’avui, podem dir que
estem cridats a empeltar-nos al Senyor, per tal de donar fruit.
En el context actual, aquest fruit ho ha de fer tot nou. No si val repetir els
errors d’abans, hem d’estar oberts a la novetat de l’Evangeli i de
l’Esperit.

Jn 15, 1-8
 
En aquell temps, Jesús digué als seus
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...  

"Tu ets el camí", de Worship.CAT
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=19&v=f5AiOCx2U6Q&feature=emb_logo

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
154. L’amistat amb Jesús és indestructible. Ell mai no se’n va, encara
que de vegades sembla que fa silenci. Quan el necessitem es deixa trobar per
nosaltres (cf.  Jr  29, 14) i està al nostre costat anem on anem (cf.  Js  1, 9).
Perquè Ell mai no trenca cap aliança. A nosaltres ens demana que no
l’abandonem: «Estigueu en mi» (Jn  15, 4). Però si ens allunyem, «ell
continua fidel, ja que no pot negar-se ell mateix» (2Tm 2, 13).

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?

7. PARENOSTRE

5. REFLEXIÓ

La imatge del cep, identificada amb el mateix Jesús, ens obre a la comprensió
de la relació que hi ha d'haver entre Jesús i les sarments, els deixebles. És des
d'aquesta prespectiva que aquesta relació ha de ser profundament solidària
dels uns amb els altres, qualsevol trencament en aquesta relació impossibilita
la sarment perquè pugui donar fruits. Perquè la sarment s'alimenta del cep. 

Què et sembla si dones protagonisme a una imatge de la Mare de Déu, a
la teva habitació o a casa teva, potser posant unes flors, o apropant unes
fotografies de persones estimades, o de situacions per les que vols pregar.
Quin fruits veus a la teva vida? Els altres reconeixen en tu l’Evangeli i
l’Esperit?




