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“El Senyor ens espera sempre per donar-nos la seva llum i per
perdonar-nos” (Papa Francesc).

Jesús veié tot passant un cec de naixement
Un cec no hi veu, però és, al carrer, a la vista de tots; crida, estén la mà. Passem
pel seu costat, com de tantes persones que sofreixen exclusió, discriminació i
misèria. Considerem tan normal aquest paisatge que acabem acostumant el
nostre cor a la indiferència, “globalització de la indiferència” (Papa Francesc). Hi
ha llum a la façana, però tenebres en el cor. Jesús veu el cec, s'hi acosta amb
compassió i tendresa, i inicia un diàleg alliberador. No accepta l'opinió
generalitzada que està així per culpa seva. La presència del cec, els refugiats
retinguts per parets, les víctimes de la injustícia… posen al descobert la nostra
ceguesa. Si no els veiem és que som més cecs que ells: ‘Tenen ulls però no hi
veuen’. Començar l'oració amb aquesta humilitat de saber que compartim
cegueses és caminar en veritat, és fruit de l'Esperit.

“Jo soc la llum del món”
Jesús és algú únic, és una novetat inaudita, una presència de bondat enmig del
nostre món. No dona la vista al cec del camí i prou, sinó que aprofita l’ocasió per
revelar la seva identitat: ‘soc la llum del món’. Jesús és llum encesa que il·lumina.
És una notícia fascinant. Jesús és llum, el seu amor és més gran que tots els
nostres pecats. La nostra mort ha estat vençuda per la seva presència guaridora.
Amb Ell ens ve una plenitud insospitada. De la mateixa manera que va curar el
cec amb fang i aigua, amb el signe i la paraula, també ens pot curar ara a nosaltres
perquè siguem fills del Pare, que és llum de llum. Deixem que faci en nosaltres
una nova creació.

“Creus en el Fill de l’home?”
Un cec cridant en el camí, no era problema. Un cec que, gràcies a Jesús, ara hi
veu és una amenaça per a la vella mentalitat, incrèdula. Un seguidor de Jesús és
un perill i una persona alliberada per Jesús resulta incòmoda. Quanta resistència
a l'hora d'acollir la novetat! Uns tenen por, altres són incapaços d'alegrar-se pel
triomf de la vida, uns altres expulsen o marginen qui camina en la veritat. I
nosaltres? Quanta ceguesa dissimulada en ulls que, aparentment, hi veuen! De
què serveix acaparar i presumir de fe, si no ens obrim a la novetat de Jesús que
allibera? Serà veritat que no hi volem veure? Sigui com sigui, Jesús no ens deixa
sols, ens fa la pregunta a cadascú: ‘i tu, què creus?’ I espera pacientment que
deixem entrar la seva llum en el nostre cor. Què farem? Un cec, que no coneixia
la llum, perquè mai l'havia vista, ens anima amb la senzillesa de la seva confiança
a recórrer sense por el camí de la fe.

“Hi crec, Senyor ”
Jesús espera la nostra resposta de creients. Els que sofreixen a les ribes dels
camins, també, perquè la fe en Jesús sempre és tendresa i compassió vers els
marginats pel motiu que sigui. Qui abans era cec ens ofereix el seu testimoni i ens
regala paraules noves per expressar la nostra fe: ‘Hi crec, Senyor’. L'Esperit ens
empeny a aquesta aventura fascinant. Jesús ens ha obert els ulls per estimar la
seva presència. Amb la seva llum, unim les nostres forces en solidaritat amb els
afectats pel drama infinit de la fam i la violència en tants països, per incloure i no
excloure.
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Lectures per a la setmana
Dilluns:
Isaïes 65,17-21
Salm 29
Joan 4, 43-54
Dimarts: Ezequiel 47,1-9.12
Salm 45
Joan 5,1-16
Dimecres (Anunciació): Isaïes 7,10-14.8.10 / Salm 39
Hebreus 10,4-10 /
Lluc 1,26-38
Dijous:
Èxode 32,7-14
Salm 105
Joan 5,31-47
Joan, 7,1-2.10.14.25-30
Divendres: Saviesa 2,1a.12-22 Salm 33
Dissabte: Jeremies 11,18-20
Salm 7
Joan 7,40-53

ACTITUD
Comença la teva pregària fent teva
l’experiència del cec de l’evangeli. Tanca
els ulls i pensa en les possibles
incoherències de la teva vida:
- la incapacitat per estimar sense
demanar res a canvi? - la manca de
veritable llibertat?
- girar el cap enfront els problemes del
proïsme?
Com Jesús, descobreix la persona que
hi ha on només veiem un pidolaire, una
persona apartada de la societat

PREGÀRIA
Jesús, il·lumina les nostres foscors.
Estem davant teu, Jesús, com la nit que
espera l'aurora. Sigues la nostra llum,
encén la nostra nit.
El teu mirar és llum que estima: aquesta
és la veritat que sosté la nostra fe. Ets la
nostra llum i salvació.
Esperit Sant, enfront de totes les nostres
pors, enfront de tots els nostres
prejudicis, guia'ns cap a la fe, porta'ns a
Jesús.
Mare dels creients, dona'ns la teva fe.
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