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“Cada trobada amb Jesús ens omple d'alegria i ens canvia la vida”
(Papa Francesc).

Jesús, cansat de caminar, s’estava assegut bonament a la vora del
pou.
Centrem la nostra atenció en aquesta escena encantadora: Jesús, assegut en el
brocal d'un pou, ens espera amb ganes de trobada, amb set d'amor. Nosaltres,
distrets per mil coses, potser ni el veiem. Però Jesús sap esperar. Avui pot ser el
dia de la trobada, ho intentem? Jesús és font d'amor en el pou de la nostra
interioritat. Com podem travessar les llindes que ens separen d'Ell i de nosaltres
mateixos? Com a la dona de Samaria, una set profunda, sovint desconeguda, ens
il·lumina; i un cansament, que només es cura amb l'amor, ens ajuda a descobrir
la presència de l'Amic.

Arribà una dona samaritana, que venia a treure aigua. Jesús li diu:
“Dona'm aigua”
Jesús no perd el temps; se’ns dirigeix de manera imprevisible, sorprenent. Com
és que ens demana aigua a nosaltres, tan assedegats com estem d'aigua i de tot?
D'on traurem el que ens demana? Potser és aquest el moment escollit per l'Esperit

per tenir una trobada amb Jesús? I si provem d'escoltar la música que s’amaga
en aquesta demanda d’aigua? A nosaltres, marginats com la samaritana de les
fonts de la vida, Jesús ens ofereix paraula, dignitat, confiança; però, abans, ens
demana aigua.

“Si sabessis què vol donar-te Déu i qui és el qui et demana que li donis
aigua, ets tu qui li hauries demanat aigua viva”
Molts s’allunyen de Déu; el veuen com un estrany. Marxen sense haver-lo
conegut. Potser també ens ha passat o ens passa a nosaltres. Sigui com sigui, el
diàleg amb Jesús en el nostre interior ens pot ajudar a ser els seus amics i a rebre
l'aigua viva que sadolli la nostra set. ‘Si sabessis què vol donar-te Déu’. Jesús pot
descobrir-nos avui que Déu és un misteri de bondat, una font de la qual tots en
podem beure segons la capacitat del nostre got, una presència amistosa i
acollidora en la qual sempre hi podem confiar. És hora de deixar de banda el
nostre petit càntir perquè Jesús ens ompli el cor. Com la dona de Samaria,
aprenem a ser deixebles de Jesús tot dialogant amb Ell sobre les preguntes més
profundes que portem al fons del cor.

“Senyor, doneu-me aigua d’aquesta: que no tingui mai més set ”
Després d'haver alimentat la vida amb miratges d'oasis inexistents i d'haver
buscat aigua en cisternes esquerdades, Jesús ens ofereix l'oportunitat de viure
una fe de manera confiada en el fons del nostre ésser. La vida és més bella vivintla amb Jesús. Amb Ell com a referent, ja res és el mateix, perquè en aquesta nova
vida ja no hi queda cap rastre de la mort. Amb Jesús comença una altra dansa,
tot es recrea. I contents d’haver begut l'aigua de la seva font, donarem testimoni
de la joia d’aquesta trobada. Del cansament de l'ànima passem a l'alegria
missionera: Que tothom sàpiga qui és Jesús, que tothom tingui vida i la celebri,
que hi hagi aigua per a tots els pobles de la terra. El nostre món és capaç de
generar recursos perquè hi hagi aigua per a tothom, però no sap compartir. El
nostre pou, amb aigua abundant de Jesús, és ara una festa de solidaritat
inesgotable, on es comparteix l'aigua i la vida.
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Lectures per a la setmana
Dilluns:
2 Reis 5,1-15a
Salm 41
Lluc 4,24-30
Dimarts: Daniel 3,25.34-43
Salm 24
Mateu 18,21-35
Dimecres: Deuteron. 4,1.5-9
Salm 147
Mateu 5,17-19
Dijous (Sant Josep): 2Samuel 7,4-5a.12-14a.16 / Salm 88
Romans 4,13.16-18.22 / Mateu 1,16.18.21.24a
Divendres: Osees 14,2-10
Salm 80
Marc 12,28b-34
Dissabte : Osees 6,1-6
Salm 50
Lluc 18,9-14

ACTITUD
En el silenci del recolliment, examina els
teus prejudicis, els teus ressentiments,
els teus recels, les teves pors, fins que
sorgeixi del més profund l’anhel de vida
que s’hi amaga.
No tinguis por de reconèixer la teva set.
Cerca moments per dialogar amb Jesús,
Ell sempre ens està esperant. És un hàbil
conversador i un amic que busca la
relació personal

PREGÀRIA
La confiança ens ajuda a veure la
preferència de Jesús pels necessitats.
Jesús, si t'escoltem, tu ens parles. Jesús,
si t’obrim el cor, tu no ens tanques la
porta. Si confiem en tu, Jesús, tu ens
aculls; si ens lliurem, tu ens sostens. Si
ens enfonsem en el camí, ens aixeques i
ens dones beure la teva aigua viva.
Esperit Sant, porta'ns endins, on neix la
llum, on creix l'amor, on ens espera
Jesús.
Jesús, què ens demanes avui?
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