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“Que també nosaltres puguem ser transfigurats per l’Amor” (Papa
Francesc).

“Es transfigurà davant d'ells i la seva cara es tornà resplendent com el
sol, i els seus vestits, blancs com la llum.”
Del desert, on vam experimentar la temptació vençuda amb la Paraula, pugem a
la muntanya, on s’esdevé la trobada lluminosa amb Jesús. En els dos casos, és
l'Esperit, sabedor del que ens fa falta, qui ens empeny a buscar. Perquè la nostra
fe en Jesús s'enforteixi, necessitem totes dues experiències, la del desert i la de
la muntanya. Tan sols una trobada personal i amorosa amb Ell ens permetrà
afrontar el dia a dia amb compromís i esperança. Jesús es mostra davant nostre
com la llum i omple les nostres nits de claredats. El cansament a causa dels
problemes quotidians, el dolor davant un món ferit, la no comprensió de la creu,
la desesperança davant el futur… tot s'il·lumina amb la seva presència. Quina
alegria estar amb Jesús en el silenci contemplatiu de la muntanya! Com
necessitem poder respirar l'aire net del seu Esperit! Que n’és de gran la seva
bellesa!

“Senyor, que n’estem, de bé, aquí dalt!”
És tan bonic veure Jesús, llum de tota llum, filtrant-se pels nostres porus, que ens
venen ganes de plantar la tenda i quedar-nos aquí. Davant Jesús, Bellesa que

excedeix totes les belleses, arribem a sospitar com és aquest Déu que un dia
veurem cara a cara. Com hem pogut viure tan cecs, sense reservar cada dia un
temps i un espai, un cor, per a Déu? Quina trobada tan agradable! Com
necessitem aquesta experiència d'alegria, tan gratuïta i inesperada! Estar davant
teu, Jesús. Sense presses. Amb la mirada fixada en tu. Deixant-nos enamorar,
per a lliurar la vida, amb tu, quan baixem al pla.

“Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he complagut;
escolteu-lo.”
Que boniques són aquestes paraules del Pare que conviden a obrir un espai per
a Jesús! A orientar vers Jesús les nostres recerques i descansar en Ell: ‘Aquest
és’. La nostra set d'amor, satisfeta amb la trobada amb l'Estimat. Tots
agermanats, amb un lloc en el cor de l’Estimat! Amb l'oïda ben oberta per escoltarlo a fons i rebre, amb cada paraula, l'amor que ens té i la pau inconfusible que
deixa. Escoltar-lo per poder seguir els seus passos cap a la Pasqua, portant la
creu de cada dia, amb una missió: estar a prop dels que pateixen.

Jesús s’acostà (als apòstols), els tocà i els digué: “Aixequeu-vos, no
tingueu por.”
Baixar és tant important com pujar. Per a això, Jesús ens aixeca i ens ajuda a
superar les pors. ‘Aixequeu-vos, no tingueu por. Abandoneu-vos amb tota
senzillesa en el misteri de Déu. No us inquieteu’. Cal fer el camí amb llibertat i
alegria. La mirada contemplativa a Jesús ens contagia humilitat, tan necessària
per a abaixar-nos i posar-nos en veritat, per a baixar i arrelar-nos a la terra, per a
baixar i endinsar-nos a la passió del món i lliurar vida als germans que pateixen i
estan angoixats. Com Jesús, sempre com Ell, amb Ell i en Ell.
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Lectures per a la setmana
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:
Dissabte:

Daniel 9,4b-10
Salm 78
Lluc 6,36-38
Isaïes 1,10.16-20
Salm 49
Mateu 23,1-12
Jeremies 18,18-20
Salm 30
Mateu 20,17-28
Jeremies 17,5-10
Salm 1
Lluc 16,19-31
Gènesi 37,3-4.12-13a.17b-28 Salm 104 Mateu 21,33-43.45-46
Miquees 7,14-15.18-20
Salm 102
Lluc 15,1-3.11-32

ACTITUD
Busca uns moments de silenci. Entra en
la presència de Déu. Fes-ho en el nom
del Pare, que ens alimenta amb la seva
Paraula, i del Fill, que ens acompanya en
el nostre camí, i de l’Esperit, que ens
condueix a les fonts de l’amor.
En el silenci, escolta el clam del món:
milions de persones que no tenen pa,
immigrants que moren pel camí,
desplaçats, sensesostre, drogoaddictes,
malalts…
Que la meva identitat més profunda sigui
el pla d’amor alliberador del Pare per a
tota la humanitat.

PREGÀRIA
Oh Senyor, mira que som fràgils!
Revesteix-nos de la teva fortalesa. Mou
la nostra vida al ritme de la Paraula.
Jesús, gràcies per ensenyar-nos el teu
camí de veritat. Tu ets gratuïtat amorosa.
Mai enganyes.
Ens dones la força per a ajudar els
febles, ens dones ulls per regalar-los als
que mai han vist la bellesa, ens dones
mans per a donar, cor per a fer-lo bategar
al costat dels cors calculadors, braços
per a abraçar a qui no gosa manifestar el
seu amor, i força al cos per encoratjar els
qui viuen d’esma. Beneït i lloat siguis,
Senyor!
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