5. Araia-St Vicente de Arana, dj. 17.03.2022

Paraula que em mobilitza avui...

REGNE

Invitació a fer memòria i descobrir de quina manera ja hem tastat, ni que
sigui per uns instants, el gust del Regne, els seus signes: el miracle del
perdó, el de la solidaritat, el dels ponts entre les persones i cultures…
Els pensaments passats li havien ja fugit amb aquests sants desigs, els quals se li van
confirmar amb aquesta visitació: una nit que es trobava despert veié clarament una imatge de Nostra Senyora amb l’Infant Jesús. D’aquesta visió va rebre una bona estona de
consolació molt abundosa i restà amb tant de fàstic de tota la vida passada, especialment de coses carnals, que li semblava que havien desaparegut de l’ànima totes les
imatges que abans hi tenia gravades.
[St Ignasi, Autobiografia, 10]

Aquest matí prego amb...
Jesús, no tens mans.
Tens només les nostres mans
per a construir un món on regni la justícia.
Jesús, no tens peus.
Tens només els nostres peus
per caminar en la llibertat i l’amor.
Jesús, no tens llavis.
Tens només els nostres llavis per anunciar
al món la Bona Notícia dels pobres.

Jesús, no tens mitjans.
Tens només la nostra acció
per aconseguir que tots siguem germans.
Jesús, dona'ns el teu amor i la teva força
per prosseguir la teva causa
i donar-te a conèixer
a quanta gent puguem.

Faig conscient el meu cos...
Peus i cames, sostenen el que soc
i em porten cap 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...
En les cruïlles del camí, desitjo conèixer què vol
Déu de mi. Demano ser acollit/da per emprendre
aquest es+l. Em poso en presència de Maria, perquè junts demanem la gràcia de ser admès/a sota
un es+l de fer camí, el del Crist. Li demano també
al Fill, per tal que Déu em faci la gràcia de disposarme a aquesta llibertat interior.

Text bíblic
L’exultació de Jesús (Mt 11,25-26)
En aquell temps, Jesús digué: «T'enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè
has revelat als senzills tot això que has amagat als savis i entesos. Sí, Pare, així t'ha
plagut de fer-ho.
Les noces de Canà (Jn 2,1-10)
El tercer dia es van celebrar unes noces a Canà de Galilea. Hi havia la mare de Jesús. També hi fou convidat Jesús, juntament amb els seus deixebles.
Quan el vi s'acabava, la mare de Jesús li diu: «No tenen vi.»
Jesús li respon: «Dona, i jo què hi tinc a veure? Encara no ha arribat la meva hora.»
La seva mare diu als servidors: «Feu tot el que ell us digui.»
Hi havia allà sis piques de pedra destinades a les pràctiques de purificació usuals
entre els jueus. Tenien una cabuda d'uns cent litres cada una.
Els diu Jesús: «Ompliu d'aigua aquestes piques.» Ells les ompliren fins dalt.
Llavors els digué: «Ara traieu-ne i porteu-ne al cap de servei.» Ells li'n portaren.

El cap de servei tastà aquella aigua convertida en vi. Ell no sabia d'on venia, però els
servidors sí que ho sabien, perquè ells mateixos l'havien treta.
El cap de servei, doncs, crida el nuvi i li diu: «Tothom serveix primer els millors vins i,
quan els convidats han begut molt, serveix els més ordinaris. Però tu has guardat
fins ara el vi millor.»

Caminant en silenci...
Repasso moments de celebració a la meva vida,
portant-hi la memòria de cap i cor:
àpats, festes amicals, familiars, socials... noces, aniversaris...
i em pregunto si allà hi trobava Jesús festejant amb
nosaltres. Potser ara m’adono que hi era. Me’n faig conscient.

Avui poso atenció a...
Em meravello amb les formes i relleus de les muntanyes, recordo quantes
vegades Jesús hi anava per fer pregària.
Com elles, elevo la mirada cap al cel.

Per al temps de tarda...
Poso en joc la meva intel·ligència, voluntat i cor.
Considero un Déu ben humà, que va de festa amb els amics, beu i menja,
riu i balla:

• L’he sen+t celebrant el camí del dia d’avui?
• On he tastat Regne de Déu en el camí fet?
• Com m’he sen+t en les cruïlles del camí?
• Al llarg del recorregut, he fet atenció a les necessitats d’altres? En
fer-ho, he +ngut en compte el paper de Maria, atenta des de la discreció, decidida a intercedir pel Fill?
• Com rebo els esdeveniments inesperats del camí fet avui?

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...
Agraeixo el que n’he rebut. Si ho sento, goso dir:
Estic aquí,
pel que vulguis,
on vulguis,
quan vulguis,
amb les dificultats i calumnies que vinguin,
deixant-me afectar per la teva gràcia.

