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Paraula que em mobilitza avui...

VOCACIÓ

Convidats a prendre com a referència la vida de Jesús. Quina va ser la seva vocació? Quina és la nostra? A què som cridats? De quina manera?
Amb qui?
Mentre era a Alcalà s’exercitava a donar exercicis espirituals i a declarar la doctrina cristiana; amb això es feia fruit a glòria de Déu. Hi hagué moltes persones que arribaren a
gran coneixement i gust de les coses espirituals.
[St Ignasi, Autobiografia, 57]

Aquest matí prego amb...
Ets el Déu del camí, i nosaltres
caminants, sempre d’un lloc a l’altre.
Tu surts a trobar-nos allà on menys ho
imaginem;
en el cansament compartit, en els moments de festa,
a les hores de calma i en les de tempesta.
Ets el Déu del camí, i nosaltres pelegrins
buscant,
en les nostres vides, la teva presència
que ens omple de pau,
d’assossec, d’alegria.

Ets el Déu del camí,
i nosaltres testimonis cridats a anunciar el
teu nom,
a afirmar-lo amb les nostres vides,
amb la forma en què estimem,
en què perdonem, i en què tenim cura els
un dels altres.
Ets el Déu del camí, i nosaltres vivim en
marxa,
maldant per descobrir-te, perquè ets entre
nosaltres.
(José María R. Olaizola sj)

Faig conscient el meu cos...
Escolto l’alegria de ser, i en la meva pregària, una crida.

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...
Ser acollit/da per emprendre el camí de seguiment del
Crist. En presència de Maria demano ser admès/a en
aquest camí.

Text bíblic
Lluc 4,16-20 Jesús posa paraules a la seva pròpia crida
I se n'anà a Natzaret, on s'havia criat. El dissabte, com tenia per costum, va entrar a la
sinagoga i s'aixecà a llegir. Li donaren el volum del profeta Isaïes, el desplegà i va trobar
el passatge on hi ha escrit:
L'Esperit del Senyor reposa sobre meu,
perquè ell m'ha ungit.
M'ha enviat
a portar la bona nova als pobres,
a proclamar als captius la llibertat
i als cecs el retorn de la llum,
a posar en llibertat els oprimits,
a proclamar
l'any de gràcia del Senyor.
Després plegà el volum, el retornà a l'ajudant de la sinagoga i es va asseure. Tots els qui
eren a la sinagoga tenien els ulls posats en ell.
Aleshores començà dient-los:
Avui es compleix aquesta escriptura que acabeu d'escoltar.

Caminant en silenci...
Repasso moments de la meva vida.
Mentre camino passo pel cor les paraules que em diu
el Senyor: “L’Esperit del Senyor, reposa sobre meu”,
“m’ha ungit”.
Recordo moments en els que m’he sen't cridat/da
a seguir-lo i es'mar-lo.

Avui poso atenció a...
Observo els diferents colors de la terra. Potser em semblen ben iguals.
Déu els ha creat únics, igualment que a mi.

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

• Com m’he sen't avui?
• Què representa per a mi ser ungit amb l’Esperit de Jesús? A què
em mou en sen'r-me ungit/da?
• Com portaré a terme en la vida la missió encomanada per ser ungit?

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...
Busca la gracia en las cosas más pequeñas,
y encontrarás también la gracia de realizar las cosas mayores,
creer en ellas y esperarlas.
(Pedro Fabro)

