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PER COMENÇAR…

Comparteix felicitat

Tots en el món tenim set, i podem arribar a morir sinó la saciem. Podem tenir
set d’aigua, però també set d’amor, set de pau, set de felicitat, set de tantes coses...
Aquest anunci ens recorda com sempre hi ha algú que té més necessitat que tu. Tu tries,
si beure’t tot el teu temps i vida, o dedicar-lo a saciar la set d’amor que els altres tenen.
DINÀMICA: Agafa una ampolla buida i escriu el nom de 5 persones que coneguis que tinguin set d’amor i felicitat. Ara pensa
què pots fer tu i el teu grup de fe per saciar-la.

COMPARTE FELICIDAD

ESTUDI DE L’EVANGELI
Jesús i la samaritana (Jn 4, 1-42)
Contempla l’escena durant uns instants.
Imagina-te-la com si fos una pel·lícula. Mira el cansament i la
serenor de Jesús, la sorpresa de la dona.
Jesús mateix uneix en aquest evangeli, les dos obres de
misericòrdia d’avui.
Tot sembla anar al voltant d’un que té set i demana aigua, però
és molt més que això. Jesús és home i Déu. Com a home se sent
cansat, és el migdia a Samaria. Fa molta calor, ha caminat molt,
simplement sent la necessitat d’apagar la seva set, però, com a
Déu té més necessitat de salvar aquella dona, i que el conegui i
el reconeix com el messies esperat. El millor consell que podem
donar a algú és que posi les coses al seu lloc: que les coses
materials, que s’acaben, no siguin el més important. El més
important és el que dóna esperança, alegria, seguretat... el més
important és tenir a Déu!
Pensa! Què és el que més por et fa perdre? Fes una mini llista, i
veuràs què és prioritari en la teva vida!
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L’aigua és el més vital per a la persona humana. Sense ella
morim. Sense ella no hi ha vida (per això recorda que és l’element
escollit per significar la Vida eterna i Veritable que se’ns dóna en
el sagrament del baptisme). Però si coneguessis el do de Déu! És
més vital conèixer i estimar Déu, que l’aigua! Sense Déu, com un
cos sense aigua, ens ressequem i morim.
En un món tan ple de coses, curiosament sempre necessitem
més. Mai estarem contents.
Quantes coses omplen el teu cor? Pensa! No vols sempre més?
La “set” de posseir, de tenir, de gaudir... no sembla tenir fi. Quan
tenim una cosa ja pensem, o ens fan pensar, en una altra. Són
com els “marits” d’aquella dóna! I cap havia apagat la seva fe.
Només Déu pot omplir del tot. Com ho veus?
Si vols contempla, encara aquests dos altres petits fragments de
l’Evangeli, especialment el 2n:

Manifestació solemne de Jesús (Jn 7, 37-39)
Mort de Jesús (Jn 19, 28-30)

FAUSTINA KOWALSKA:
El millor consell

Quan pensem en “donar consell”, pensem en aquelles
persones que són intel·ligents, sàvies, o que tenen molta experiència
en algun camp que ens interessa... Però el “consell” millor el podem
trobar més a prop del que ens pensem! Així ho va fer Sta. Faustina, va
néixer en una família molt humil i senzilla, i quan era adolescent va
voler entrar en un convent, però davant les dificultats i negatives que
trobava tant per part de diversos convents, com de la mateixa família va decidir no fer-ho i dedicar-se a gaudir i passar-ho bé, aprofitant
cada festa i ocasió.
Malgrat voler fer-ho, en el fons del seu cor sentia com Déu
la cridava a consagrar-se en la vida religiosa. Això la turmentava i no la
deixava ser feliç.
Finalment, després d’una llarga pregària, va sentir com Déu
l’animava i l’encoratjava a fer aquell pas, i així va ser com va superar
totes les dificultats i va entrar al Convent de les Germanes de Nostra
Senyora de la Misericòrdia. En tota ocasió va escoltar el seu cor, on el
Senyor se li anava revelant en la seva Misericòrdia, a la qual hi accedia
per la confiança en Ell.
Per tant, Sta. Faustina ens mostra com el millor consell, el
millor conseller, sempre és Déu. Qui aprèn a confiar en Ell, qui l’escolta,
qui cerca el seu consell, descobreix que Déu ens guia pel camí millor,
pel camí que ens obre a l’autèntica felicitat.
Massa vegades nosaltres fem com Faustina quan era adolescent, no volem escoltar-lo, ens fa por? No ens en fiem?

FES MISERICÒRDIA
Donar de beure al qui té set
Has passat mai una estona amb molta set? Quin
agraïment a l’arribar a una font i poder beure!! “Tinc set” són
unes de les últimes paraules que Jesús digué estant a la creu, reclama en el moment de la màxima necessitat. De què té set Jesús?
De cors disposats a acollir-lo. La falta d’aigua és una realitat a certes parts
del món però les persones no només tenim set de líquids, tenim set de llibertat, d’ideals, d’esperança, d’amor, de pau, d’alegria... en definitiva tenim set de Déu.

Donar consell a qui ho necessita
Aconsellar bé i ser ben aconsellats, dues realitats necessàries per fer-nos una
mica més humans. Prenent consciencia de la pròpia limitació i l’esterilitat de
l’autosuficiència reclama no fer sols el camí de la vida. Les missioneres de la
Caritat tenen a les seves capelles...I’m thirsty; en el seu dia a dia volen donar
de beure a tantes sets que tenim les persones. Que en sabeu de la
mare Teresa de Calcuta? En aquest any de la misericòrdia busca un
referent en la vida cristiana que et pugui acompanyar i aconsellar
en el teu camí de fe.

MISERICÒRDIA:

La biga mestra de l’Església
El Jubileu Extraordinari de la Misericòrdia és un temps propici per a
l’Església, perquè faci més fort i eficaç el testimoniatge dels creients.
L’Any Sant s’obrirà el 8 de desembre
de 2015, solemnitat de la Immaculada Concepció. Aquesta festa litúrgica indica la manera d’obrar de Déu
des dels inicis de la nostra història.
Davant la gravetat del pecat, Déu respon amb la plenitud del perdó. [...]

He triat la data del 8 de desembre
pel seu gran significat en la història
recent de l’Església. En efecte, obriré
la Porta Santa en el cinquantè aniversari de la conclusió del Concili
Ecumènic Vaticà II. L’Església sent
la necessitat de mantenir viu aquest
esdeveniment.
Misericordiae Vultus 3 i 4

I per tu, què és la misericòrdia?

Aquest estiu... A la JMJ de Cracòvia!
Ja vam veure que Polònia és un poble molt catòlic. És un dels aspectes que heu de tenir més clar. Un altre aspecte molt present en la història contemporània dels polonesos
és la segona guerra mundial. L’1 de setembre del 1939 els alemanys van atacar Polònia. Aquest fet fou el que originà la Segona Guerra Mundial, ja que el dia 3 els anglesos
i els francesos van declarar la guerra a Alemanya. A finals de mes, Alemanya i Rússia van acordar repartir-se Polònia, però els alemanys van entrar en guerra amb
els soviètics i va quedar en mans d’Alemanya. La repressió que van patir els polonesos, sobretot jueus, gitanos, comunistes, va ser molt forta. Durant el mes de
gener de 1945, quan els aliats estaven guanyant la guerra, els polonesos de Varsòvia van alçar-se contra els nazis: els alemanys van ofegar la rebel·lió amb una
violència brutal. És un dels episodis més sagnants de la història polonesa.
Varsòvia, dies més tard, va ser alliberada per Rússia. No us penseu que van alegrar-se dels russos. Durant tota la repressió del mes de gener, els russos estaven a 8 km de Varsòvia però no van ajudar els polonesos. El cabdill rus, Stalin, volia que matessin els caps de la rebel·lió per després poder
dominar Polònia sense problemes, i així va ser, Polònia va ser subjugada a l’URSS durant els següents 40 anys.
En el nostre viatge trobarem una mostra clara del nazisme a Polònia. Visitarem el camp de concentració d’Auschwitz, el gran símbol de
l’holocaust. Primer un camp de treball amb presos esclaus i més tard, el major camp d’extermini, on enviaven un munt de persones per
morir a la càmera de gas. Cal veure-ho per entendre què va passar i per ajudar, des de la nostra realitat perquè aquestes atrocitats
inhumanes no tornin a existir, tot i que, en alguns llocs del món, sembla que vulguin repetir la història.

PREGÀRIA
Cant. Taizè: Heureux qui s’abandonne a toi
Feliç el qui s’abandona a tu,
oh Déu, en la confiança del cor.
Tu ens guardes en la joia,
la senzillesa, la misericòrdia.
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Salm 146________________________________
Lloa el Senyor, ànima meva.
Lloaré el Senyor tota la vida,
cantaré al meu Déu mentre sigui al món.
No confieu en els poderosos,
homes incapaços de salvar.
Quan expiren, tornen a la terra
i aquell dia es desfan els seus plans.

Feliç el qui troba ajuda en el Déu de Jacob
i espera en el Senyor, el seu Déu,
que ha fet el cel, la terra i el mar,
i tot el que s’hi mou!
Ell es manté fidel per sempre,
fa justícia als oprimits,
dóna pa als qui tenen fam.
El Senyor allibera els presos,

el Senyor dóna la vista als cecs,
el Senyor redreça els qui ensopeguen,
el Senyor estima els justos;
el Senyor guarda els forasters,
manté les viudes i els orfes,
però capgira els camins dels injustos.
El Senyor regna per sempre;
és el teu Déu, Sió, per tots els segles.

.

