PROCESSÓ del SILENCI – STA. MARIA de Badalona
Senyor Jesús,
En aquesta Processó del Silenci del 2018, avui fa 390 anys: Ajuda´ns a continuar amb
coratge i convicció plens de l´alegria d´Evangeli.
T´hem acompanyat en el camí de la Creu.
Hem contemplat i admirat la teva entrega, el teu sacrifici i també el teu amor fet
tendresa i misericòrdia per nosaltres.
En aquest Dijous Sant davant de la Creu i de la Mare de Déu dels Dolors et diem:
“ Caminarem sempre en la teva presència pel camí de la vida. Et donem, Senyor, la
nostra vida, fes-la fecunda. Et donem la nostra voluntat, fes-la Idèntica a la teva.
Caminarem descalços, amb l´únic goig de saber que ets el nostre tresor.
Pren les nostres mans, fes-les acollidores; pren el nostre cor, fes-lo ardent.
Pren els nostres ulls, fes-los transparents, pren els nostres peus, fes-los incansables.
Pren les nostres hores grises, fes-les novetat. Fes-te company inseparable de les
nostres caigudes i tribulacions i ensenya´ns a gaudir al camí de les petites coses que
ens regales gratuïtament, sabent sempre anar més enllà sense quedar-nos a les
cunetes dels camins.
Pren els nostres cansaments, fes-los teus. Pren els nostres viaranys, fes-los el teu camí.
Pren les nostres mentides, fes-les veritat. Pren les nostres morts, fes-les vida.
Pren la nostra pobresa, fes-la teva riquesa. Pren la nostra obediència, fes-la el teu goig.
Pren la nostra família, fes-la teva. Pren els nostres pecats. Pren les nostres faltes
d´amor, les nostres eternes omissions, les nostres permanents desil·lusions, les nostres
hores d´amargors.
Camina, Senyor, amb nosaltres; Acosta´t a les nostres petjades.
Feu-nos nous en la donació, alegria en el lliurament, goig desbordant en donar la vida.
En gastar-nos en el teu servei.
Salvador del món...salveu-nos.
Vos que ens heu alliberat, per la vostra Creu i la vostra Resurrecció.
Amén.
Fins l´any vinent i bona Setmana Santa del Ressuscitat !!!

( Fra. P. Jesús Sans i Compte, ocd. - Badalona, 29 de març de 2018- Dijous Sant)

