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Qui són aquells a qui he d’acollir? Com els he d’acollir? Aquestes poden ser
dues qüestions que es desperten en nosaltres, homes i dones amb desig de
seguir a Jesús, i que quedem bocabadats per allò que Ell fa a les nostres vides,
i que no acabem d’entendre (com el fet que ens renti els peus!!!).
Llegint el fragment de l’Evangeli d’avui, amb coherència amb el que sabem de
Jesús ressuscitat, estem cridats a acollir a tothom, ningú queda exclòs
d’aquesta acollida. I l’acollida és servint, posant-nos al seu servei, que ells
siguin la raó i el centre de la nostra acció. En ells reconeixem a Jesús, i
ells són la causa de la nostra vida.

Jn 12, 44-50
 
Després de rentar els peus als seus
deixebles, Jesús els digué: «Us ho ben
asseguro: el criat no és més important
que el seu amo, ni l'enviat més
important que el qui l'envia. Ara que
heu entès tot això, feliços de vosaltres
si ho poseu en pràctica! No parlo per
tots vosaltres. Sé qui vaig escollir, però
s'havia de complir allò que diu
l'Escriptura: El qui compartia el meu pa,
m'ha traït el primer. Us ho dic ara, per
endavant, perquè, quan passi, cregueu
que jo sóc. Us ho ben asseguro: qui
acull els qui jo enviaré, m'acull a mi, i
qui m'acull a mi, acull el qui m'ha
enviat».

 

FENT CAMÍ...  

"Vigílies de Pasqua", de Canta la Teva Fe
https://www.youtube.com/watch?v=4DgbEpWnv2w

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
225. Una oportunitat única per al creixement i també d’obertura al do diví de
la fe i la caritat és el servei: molts joves se senten atrets per la possibilitat
d’ajudar altres persones, especialment nens i pobres. Sovint aquest servei és
el primer pas per a descobrir o redescobrir la vida cristiana i eclesial.
Molts joves es cansen dels nostres itineraris de formació doctrinal, i àdhuc
espiritual, i a vegades reclamen la possibilitat de ser més protagonistes en
activitats que facin alguna cosa per la gent.

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?
Fins i tot, en aquests dies de confinament, interelacionem amb moltes
persones. Són trobades superficials, des del judici, el menys teniment, o són
trobades des de l’acollida, de la persona, de les seves raons, de la seva
història. I en ells reconeixo a Jesús ressuscitat?

7. PARENOSTRE

5. REFLEXIÓ

L'Evangeli d'avui ens parla del servei als altres. L'altre no ha de ser mai un
instrument, sinó que ha de ser un do per a cadascú de nosaltres, algú amb qui
viure en comunió. Aquest missatge que ens dóna Crist no ha de quedar en
paraules buides. Ell ens va donar missatge i testimoni rentant els peus
als seus deixebles. També nosaltres avui n'hem de fer testimoni.




