cinquena setmana

Tenim dues maneres possibles de dirigir la nostra mirada interior sobre els esdeveniments, les coses o
nosaltres mateixos: fixar-nos en els records -el passat-, o mirar les possibilitats -el futur-. En el primer
supòsit, ens oprimeix el desencís, la nostàlgia d'un passat que no tornarà. Pensar i viure en el passat
configura un caràcter pessimista i de frustració, perquè el passat, per bell que hagi estat, mai no tornarà.
Si, per contra, optem per mirar al futur conreant l'entusiasme creador i els ideals anhelats; vivint de fe i
d'esperança dipositades en nosaltres mateixos, en els altres i, molt particularment, en el nostre Déu,
mantenim l'esperit obert i la motivació capaç d'aixecar els ànims per a superar obstacles i emprendre
notables projectes.
El profeta Isaïes, en l'exili, va ajudar al poble a deixar de pensar en les meravelles que Déu havia fet pels
seus avantpassats. Els deia: “No recordeu més els temps passats (...). Estic a punt de fer una cosa nova
que ja comença a néixer”, volent dir que Déu té reservat per al poble quelcom incomparablement millor
que el que havia fet per ells fins aleshores. La visió de futur del profeta Isaïes inclou la promesa del Messies, capaç de sadollar les esperances del poble i transformar completament el cor de l'home.
Sant Pau, a la carta als filipencs, considera com una pèrdua el passat quan era un jueu fervorós, compa-

rat amb el valor que té haver conegut Crist, el Senyor. Ara que ha
guanyat Crist i se sent incorporat a ell i al seu projecte.
L'Evangeli de Joan ens descriu la trobada emocionant de la misèria
humana amb la misericòrdia divina. Els escribes i fariseus el porten
davant la dona adúltera, fixant-se en el seu passat i volen que se li
apliqui la llei, apedregant-la. Jesús no vol entrar en el seu joc, perquè cap d'ells no pot pronunciar el judici just. No són aptes per a
jutjar perquè també tenen un passat pecador. Caldria començar
per jutjar-los a ells. És Jesús qui exercirà el judici no condemnant,
sinó salvant. Déu no condemna perquè mira al futur, al projecte
que té amorosament establert per a cada persona.
De les homilies dominicals de mossèn Enric Prat

Fem el camí quaresmal amb ... GENEROSITAT
Busca un racó tranquil, que t’ajudi a no distreure’t. Tanca els ulls i agafa aire pel nas en una
inspiració profunda i suau. Deixa’l anar també pel nas, lentament, sense presses. Fes-ho dues o tres vegades, i quan et sentis assossegat comença la teva pregària.
Jesús, ajuda’m a ser generós, a compartir amb els altres allò que sento tan meu. A acceptar
també el compartir les coses dels altres, a no depreciar-les per ser diferents o més senzilles
que les meves.
Ajuda’m a ...

LECTURES PER A LA SETMANA
Dilluns

Daniel grec 13,1-9.15-17.19-30.33-62

Salm 22

Joan 8,12-20

Dimarts

Nombres 41,4-9

Salm 101

Joan 8,21-30

Dimecres

Daniel 3,14-20.91-92.95

Daniel 3,52-56

Joan 8,31-42

Dijous

Gènesi 17,3-9

Salm 104

Joan 8,51-59

Divendres

Jeremies 20,10-13

Salm 17

Joan 10,31-42

Dissabte

Ezequiel 37,21-28

Jr 31,10.11-12ab.13

Joan 11,45-57

PLA PASTORAL DIOCESÀ «SORTIM»
PROPOSTA DE TREBALL SOBRE
LA FRATERNITAT PER A LA QUARESMA 2019

CINQUENA PROPOSTA. Exercim una hospitalitat generosa

L’hospitalitat de Déu respecte a nosaltres és una crida: rebem els altres no
com ens agradaria que fossin, sinó com
són; acceptem ser acollits per ells a la
seva manera, no a la nostra.

• Esdevinguem dones i homes d’acollida,
prenent temps per escoltar algú, convidant-lo a la nostra taula, apropant-nos a
una persona desemparada, tenint una
paraula amable per als qui ens trobem...

• Davant el gran desafiament plantejat
per les migracions, cerquem com l’hospitalitat pot esdevenir una oportunitat no
només per a aquells que són acollits, sinó també per als qui acullen. Les trobades de persona a persona són indispensables: escoltar la història d’un migrant,
d’un refugiat. Trobar els qui venen d’altres llocs també ens permetrà comprendre millor les nostres arrels i aprofundir
la nostra identitat.

• Tinguem cura de la terra. Aquest meravellós planeta és la nostra casa comuna.
Fem-la hospitalària, també per a les generacions futures. Revisem la nostra forma de vida, fem tot el possible per aturar l’explotació desconsiderada dels recursos, lluitem contra les diverses formes de contaminació i la disminució de
la biodiversitat. Sent solidaris amb la creació, descobrirem la joia que se’n deriva.
Jesús diu: «Tot allò que fèieu a un d’aquests germans meus més petits, m’ho
fèieu a mi.» (Mt 25,40)
«Sempre us he mostrat que convé de
treballar així per no escandalitzar els febles, recordant les paraules de Jesús, el
Senyor, quan digué: “Fa més feliç donar
que rebre.”» (Fets 20,35)

• Quan ja he fet l’experiència que hi ha
felicitat en donar?
• Soc conscient que també jo he de rebre alguna cosa dels altres?
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