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"Fes que hi vegi" de Canta la teva fe
https://www.youtube.com/watch?v=yCkn-E2mF6w&list=PL9h--YPn79-
SpAhOIJK_tsWbyvwJTt2yr&index=4

3. L'EVANGELI DEL DIA
 Jn 9, 1-41

Jesús, tot passant, veié un home
que era cec de naixement. (...)
Escopí a terra, va fer fang amb la
saliva, el va estendre sobre els
ulls del cec i li digué: «Ves a
rentar-te a la piscina de Siloè» 
-que vol dir «enviat». Ell hi va
anar, s'hi rentà i tornà veient-hi. 
Els veïns i els qui sempre l'havien
vist captant comentaven:
«Aquest, ¿no és el qui s'asseia a
demanar caritat?» (...) Ell digué:
«Sóc jo mateix.» (...)
Dugueren als fariseus el qui
abans era cec. El dia que Jesús
havia fet el fang i li havia obert
els ulls era dissabte. També els
fariseus li van preguntar com
havia arribat a veure-hi. Ell els
respongué: «M'ha posat fang
sobre els ulls, m'he rentat i ara hi
veig.» Alguns dels fariseus
començaren a dir: «Aquest home
que no guarda el repòs del
dissabte, no pot venir de Déu.»
Però altres replicaven: «Com és
possible que un pecador faci uns
senyals com aquests?» I estaven
dividits entre ells. Llavors es
tornaren a adreçar al cec i li
digueren: «I tu, què en dius del
qui t'ha obert els ulls?» Ell
respongué: «Que és un profeta.»
(...) Ells li van replicar: «Tot tu
vas néixer en pecat, i ens vols
donar lliçons?» I el van treure
fora. 
Jesús va sentir a dir que l'havien
tret fora i, quan el trobà, li digué:
«Creus en el Fill de l'home?» Ell
li va respondre: «I qui és, Senyor,
perquè hi pugui creure?» Li diu
Jesús: «Ja l'has vist: és el qui et
parla.» Ell va afirmar: «Hi crec,
Senyor.» I el va adorar.
Llavors Jesús digué: «Jo he vingut
en aquest món per fer un judici:
perquè els qui no hi veuen, hi
vegin, i els qui hi veuen, es
tornen cecs.» (...)

 

1. INTRODUCCIÓ
 Com has pogut veure la Quaresma i el confinament és un temps privilegiat

en el qual els cristians podem aprofitar per refer i consolidar la nostra relació
amb Déu. Ens hi pot ajudar el fet de pregar més i amb més intensitat. El
silenci, la solitud i el recolliment ens ajudaran a escoltar la veu de Déu, que
ens ha conduït al desert per tornar-nos a seduir.
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2. CANT

4. CRIST VIU!
Els deixebles van escoltar la crida de Jesús a l’amistat amb Ell. Fou una
invitació que no els forçà, sinó que es proposà delicadament a la seva
llibertat: «Veniu i ho veureu», els digué, i «ells hi anaren, veieren on s'estava i
es quedaren amb ell aquell dia» (Jn 1, 39). Després d’aquesta trobada, íntima i
inesperada, ho van deixar tot i se n’anaren amb Ell.

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?
Saps confiar en Déu davant les dificultats? O li carregues totes les culpes? En
aquests moments reposes en ell tot el que et preocupa i t’angoixa per rebre la
seva pau? De quines cegueses Déu t’hauria d’ajudar a guarir-te? Millorar
relacions, cuidar la fe i l’amor a Déu, saber valorar i agrair tantes coses bones
del dia a dia, estimar més la família... Pensa-ho i demana-ho!

7. PARENOSTRE

Li pregunten a Jesús qui va pecar perquè aquell home fos cec; entenien que era
un càstig de Déu... Jesús ens ensenya que les malalties, els accidents, etc. No
són càstigs de Déu, però Ell en aquestes circumstàncies ens dóna la força
per afrontar-ho. Tampoc el coronavirus és un càstig de Déu, si preguem, Ell ens
donarà llum i forca per superar aquests moments. I Jesús torna la vista al
cec! Potser també aquests dies podríem demanar-li que ens ajudi a obrir als
ulls a les nostres cegueses del cor, quan com diu el Petit Príncep: «allò
essencial i més important de la vida és invisible als ulls», només es veu
des del cor: l’amor, la fe, l’amistat, la bellesa...

5. REFLEXIÓ




