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Paraules que em mobilitzen avui... PELEGRÍ ENVIAT
Som enviats com a pelegrins a caminar al costat de Jesús, en la seva missió, amb el seu es l.
Quan el pelegrí va comprendre que la voluntat de Déu era que no es quedés a Jerusalem, rumiava contínuament què havia de fer, i finalment s’inclinà a estudiar un temps per
poder ajudar a les ànimes i es decidir d’anar a Barcelona.
[St Ignasi, Autobiografia, 50]

Aquest matí prego amb...
Envíame sin temor, que estoy dispuesto.
No me dejes tiempo para inventar excusas,
ni permitas que intente negociar contigo.
Envíame, que estoy dispuesto.
Pon en mi camino gentes, tierras, historias,
vidas heridas y sedientas de ti.
No admitas un no por respuesta.
Envíame; a los míos y a los otros,
a los cercanos y a los extraños
a los que te conocen y a los que sólo te sueñan,
y pon en mis manos tu tacto que cura.
en mis labios tu palabra que seduce;
en mis acciones tu humanidad que salva;
en mi fe la certeza de tu evangelio.
Envíame, con tantos otros que, cada día,
convierten el mundo en milagro.

José M.ª Rodríguez Olaizola, sj

Faig conscient el meu cos...
Peus i cames em sostenen en el que soc i em duen a Tu,
Senyor.

Cada dia del camí...
Senyor, ajuda’m a anar orientant tota la meva vida
(interior i exterior, conscient i inconscient) cap a Tu,
cap a l’amor i el servei a Tu en totes les teves criatures.

Avui demano...
Deixar-me tocar, considerant que
en la missió depenc de la seva gràcia
i la meva disposició cap a ella.

Text bíblic
Discurs de la Missió (Mt 10,1-39)
Jesús va cridar els seus dotze deixebles i els donà poder de treure els esperits
malignes i de guarir malalties i xacres de tota mena. Els noms dels dotze apòstols
són aquests: primer, Simó, anomenat Pere, i Andreu, el seu germà; Jaume, fill de
Zebedeu, i Joan, el seu germà; Felip i Bartomeu; Tomàs i Mateu, el publicà; Jaume,
fill d'Alfeu, i Tadeu; Simó el Zelós i Judes l'Iscariot, el qui el va trair.
Aquests dotze, Jesús els va enviar amb aquestes instruccions: «No us encamineu a
terra de pagans ni entreu en cap població samaritana. Aneu més aviat a les ovelles
perdudes d'Israel. Pel camí prediqueu dient: "El Regne del cel és a prop."
Cureu malalts, ressusciteu morts, purifiqueu leprosos, traieu dimonis; de franc ho heu
rebut, doneu-ho també de franc. No us emporteu cap moneda: ni d'or, ni de plata, ni
de coure; no prengueu sarró per al camí, ni dos vestits, ni sandàlies, ni bastó. El qui
treballa, bé es mereix que el mantinguin.
Quan entreu en una vila o en un poble, busqueu si hi ha algú digne de rebre-us i
quedeu-vos-hi fins que deixeu aquell lloc.

Quan entreu a la casa, saludeu els qui hi habiten; si la casa n'és digna, que rebi la
pau que li desitgeu, i si no n'és digna, que la pau torni a vosaltres.
Si no us acullen ni escolten les vostres paraules, sortiu d'aquella casa i d'aquella població i espolseu-vos la pols dels peus (...)
Mireu, jo us envio com ovelles enmig de llops: sigueu astuts com les serps i innocents com els coloms. Aneu alerta amb la gent: per causa meva us portaran als tribunals i us assotaran a les sinagogues, i us conduiran davant els governadors i els reis
perquè doneu testimoni davant d'ells i davant els pagans.
Quan us hi portin no us preocupeu del que haureu de dir ni de com parlareu: en
aquell moment direu allò que us serà inspirat, perquè no sereu vosaltres qui parlareu,
sinó que l'Esperit del vostre Pare parlarà per mitjà vostre (...)
Qui no pren la seva creu i em segueix, no és digne de mi.
Qui haurà guanyat la seva vida, la perdrà, però qui l'haurà perduda per causa meva,
la trobarà.

Caminant en silenci...
Recordant com Jesús envià els seus deixebles,
considero:

• A què m’envia a mi?
• Quines ferides puc guarir?
• Quines paraules poden sor r de la meva boca que vinguin de
l’Esperit Sant?

Avui poso atenció a...
Em ﬁxo amb les vinyes, encara en període de repòs, uns troncs cargolats
que semblen no tenir vida, es deixen cuidar pel Pare, per donar els pàmpols més exuberants i els fruits més dolços.

Per al temps de tarda...
Poso en joc la meva intel·ligència, voluntat i cor.

• Em sento enviat/da per Jesús?
• Quina és la meva missió?
• Com es tradueix aquest enviament?
• En el meu dia a dia, quins són els meus companys de camí, amb
els que Jesús m’envia a recórrer vida?

Compartint ressons en grup...
Des d’on?  Sen nt que la meva vida és necessària pel pla de Déu.
Què comparteixo?

• Una imatge: del que he viscut (imatge vista o record que m’ha vingut)
• O bé un sen ment: dominant en el dia d’avui.
• O bé una idea: pensament, paraula que més ha ressonat...

Recollint i tancant el dia...
Estic aquí, pel que vulguis, on vulguis, quan vulguis, amb les
dificultats i calúmnies que vinguin, deixant-me afectar per la
teva gràcia.

