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Sis dies abans de la Pasqua,
Jesús va anar a Betània, on
vivia Llàtzer, aquell que Jesús
havia ressuscitat d'entre els
morts. Allà li oferiren un sopar.
Marta servia, i un dels qui
seien a taula amb ell era
Llàtzer.
 
Llavors Maria va prendre una
lliura de perfum de nard
autèntic i molt costós, ungí els
peus de Jesús i els hi va
eixugar amb els cabells. Tota
la casa s'omplí de la fragància
d'aquell perfum. Un dels seus
deixebles, Judes Iscariot, el qui
aviat el trairia, digué: «Per què
no venien aquest perfum per
tres-cents denaris i donaven
els diners als pobres?». Això
ho va dir no perquè
s'interessés pels pobres, sinó
perquè era un lladre i, com que
tenia la bossa dels diners,
robava el que hi tiraven. Jesús
digué: «Deixa-la! Ella ha
guardat aquest perfum per al
temps de la meva sepultura. De
pobres, en teniu sempre amb
vosaltres, però a mi, no sempre
em tindreu».
 
Una gran multitud de jueus van
saber que Jesús era allà i van
anar-hi, no solament per Ell,
sinó també per veure Llàtzer,
que Jesús havia ressuscitat
d'entre els morts. Llavors els
grans sacerdots van decidir de
matar també Llàtzer, perquè
per causa d'ell molts jueus
venien i creien en Jesús.

 

FENT CAMÍ...  

"Qui era perdut serà salvat", de Worship.CAT
https://youtu.be/0cua-pSRJd0

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
174. [...] Us demano que sigueu constructors del futur, que us fiqueu en el
treball per un món millor. Estimats joves, per favor, no us mireu la vida des
del balcó, fiqueu-vos-hi. Jesús no s’hi va quedar, al balcó, sinó que es va
ficar en la vida; feu el mateix que Jesús». Però sobretot, d’una manera o
altra, sigueu lluitadors pel bé comú, sigueu servidors dels pobres,
sigueu protagonistes de la revolució de la caritat i del servei, capaços de
resistir les patologies de l’individualisme consumista i superficial.

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?
Saps valorar els amics? Què has fet aquests dies per ells? Què podries fer?
Saps sortir de les teves comoditats o nomès vols ser servit i que tothom et
tracti bé? Què hauries de canviar en la teva manera de fer?

7. PARENOSTRE

Jesús torna a anar a casa de Llàtzer, el seu amic. Veiem com Jesús es refugia en
l'amistat per viure aquests moments intensos. Jesús és un bon amic. Nosaltres
com Jesús hem d'aprendre a valorar les persones que tenim al costat, són un
regal de Déu. I en aquesta mateixa escena veiem com Maria ungeix els peus de
Jesús; en aquella època era un servei dedicat als servents, ja que els peus
estaven molt bruts i ferits de tant caminar. Maria fa un gest profund d'amor i
servei cap a Jesús, i ho fa, no perquè li paguin, sinó per amor. Hem d'aprendre a
servir, a ser instruments d'amor de Déu per als altres. T'hi atreveixes? AIxò vol
dir sortir de les teves comoditats i les ganes de només ser servit. NOmès així
creixeràs en la vivència aut`rntica de l'amor!

5. REFLEXIÓ

Ara ens estem preparant per viure el misteri de la mort i de la vida. Podem fer
com Maria i dipositar el millor de nosaltres mateixos als peus de Jesús? Què
és?




