
ESGLÉSIA  JOVE
AMINANT JUNTS

 
FENT CAMÍ...
9 DE MAIG DE 2020 - MARE DE DÉU DELS DESAMPARATS 

Jesús interpel�la a Felip i li diu: "fa tant de temps que estic amb vosaltres
¿i encara no em coneixeu?". Només podem conèixer una persona si estem
amb ella, en moments alegres i tristos, quan ens ve de gust i quan hem de fer
un esforç per ser fidels a l'amistat. Amb Déu ens passa el mateix, per molt que
ens parlin o expliquin sobre Ell, només el coneixerem en la mesura que
estiguem amb ell, que hi compartim el dia a dia, la pregària, les vivències, el
silenci...  Si vols conèixer i tenir una relació d'amor i confiança amb ell, no ho
dubtis, només hi ha un camí: la fidelitat en l'amistat amb Ell, val la pena!!

Jn 14, 7-14
 
En aquell temps, Jesús digué als seus
deixebles: «Si m'heu conegut a mi,
també coneixereu el meu Pare. I des
d'ara ja el coneixeu i l'heu vist». Li diu
Felip: «Senyor, mostra'ns el Pare, i no
ens cal res més». Jesús li respon:
«Felip, fa tant de temps que estic amb
vosaltres, i encara no em coneixes? Qui
m'ha vist a mi ha vist el Pare. Com pots
dir que us mostri el Pare? ¿No creus
que jo estic en el Pare i el Pare està en
mi? Les paraules que jo us dic, no les
dic pel meu compte. És el Pare qui,
estant en mi, fa les seves obres.»
 
Creieu-me: jo estic en el Pare i el Pare
està en mi; i, si més no, creieu per
aquestes obres. Us ho ben asseguro:
qui creu en mi, també farà les obres
que jo faig, i encara en farà de més
grans, perquè jo me'n vaig al Pare. I tot
allò que demanareu al Pare en nom
meu, jo ho faré; així el Pare serà
glorificat en el Fill. Sempre que
demaneu alguna cosa en nom meu, jo
la faré».

 

FENT CAMÍ...  

"Tu m'has seduït, Senyor", de Kairoi
https://youtu.be/XIfoHdPqeyA

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
113. [...] el que puc dir-te amb seguretat és que pots llançar-te segur en
els braços del teu Pare diví. D’aquest Déu que et va donar la vida i que te
la dóna en cada moment. Ell et sostindrà amb fermesa, i al mateix temps
sentiràs que ell respecta fins al fons la teva llibertat.
114. En la seva Paraula hi trobem moltes expressions del seu amor. És
com si Ell hagués buscat diferents maneres de manifestar-lo per veure si amb
alguna d’aquestes paraules podia arribar al teu cor. Per exemple, a vegades es
presenta com aquests pares afectuosos que juguen amb els seus infants: «Jo
els atreia cap a mi amb llaços d'afecte i amor. Feia com qui aixeca un jou
del coll i deixa lliure la boca» (Os 11, 4).

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?
Creus que ets bon amic dels altres? Com cuides la relació d'amistat, de
quina manera? Què et costa més com a amic? I amb Déu, cuides la relació
d'amistat amb Ell? Què hauries de fer i/o proposar-te per ser-ho més? Què és
el més bonic de tenir un amic? I amb Déu, ho experimentes? Prega-ho!
7. PARENOSTRE

5. REFLEXIÓ

Jesús ens mostra la seva unió amb el Pare. Tot allò que Jesús fa i diu surt
del Pare, que parla i es mostra a través del seu Fill únic. Seguir Jesús ens
uneix al nostre Déu, que ens omple de la seva bondat i misericòrdia. Amb la
fe en Ell podrem tirar endavant la missió que ens encomana. Disposem-nos a
sentir-nos plenament units a Déu mitjançant el seu Fill.


