primera setmana

Comença el camí quaresmal que ens ha de conduir per mitjà de l'oració més assídua i de l'exercici de la
voluntària austeritat, al terme joiós i salvador de la Pasqua de Resurrecció. Un viatge que ens exigirà
il·lusió i esforç per a avançar. D'alguna manera, la Quaresma és imatge del viatge de la nostra vida, enmig d'il·lusions, esforços, somriures i llàgrimes, per assolir la nostra Pasqua. I les sis setmanes de Quaresma ens motiven a revisar el camí de la vida en aquesta marxa vers la salvació.
Per aquest viatge ens cal revisar el sarró de provisions. ¿Com estem de fe, l'aliment del pelegrí? Parlem
d'una fe que va més enllà de recitar el Credo i de tenir unes pràctiques religioses; ens referim a una fe
que ens porti a veure la mà de Déu en els esdeveniments diaris, durant la boira i el sol dels nostres dies,
en la nostra relació amb les altres persones, en el moment històric que ens toca viure.

L'Evangeli ens recorda que la temptació ens surt al pas mentre fem el camí. El mateix Jesús la va sofrir
en el desert, i una vegada vençuda amb l'armadura de la fe, el dimoni va marxar fins una altra ocasió.
També nosaltres ens haurem d'enfrontar amb la temptació de ser seduïts per les coses posant en elles la
nostra esperança, cobejant-les per construir amb elles el nostre paradís. Podrem sofrir també les temp-

tacions del poder i de l'afany de domini, de la vanitat i de l'aplaudiment aliè; tots ells béns enganyosos, perquè tal com diu
l'Evangeli: L'home no viu només de pa.
Durant la Quaresma, escoltem la veu del nostre interior i les seves necessitats. En el nostre cor podem connectar amb Déu amb
una oració més intensa i freqüent i amb unes pràctiques religioses assídues i conscients. Trobarem actituds que hem de revisar
i rectificar; conclourem que no tot està en el seu lloc perquè
hem cedit amb freqüència a la temptació, les conseqüències de
la qual volem esmenar seguint amb fe i fidelitat els passos del
Senyor.

Fem el camí quaresmal amb ... PACIÈNCIA
Busca un lloc recollit i silenciós. Llegeix aquesta pregària lentament, paraula a paraula, fes-la teva
afegint tot allò que vagi sorgint del teu interior.

“Jesús, ajuda’m a ser pacient.
Ajuda’m a fer les coses amb calma, sense presses.
Ajuda’m a acceptar les meves limitacions i a treballar per a millorar-ne els resultats.
Jesús ajuda’m a ....
Te’n dono gràcies i em comprometo a fer-ho.”

LECTURES PER A LA SETMANA

Dilluns

Levític 19,1-2.11-18

Salm 18

Mateu 25,31-46

Dimarts

Isaïes 55,10-11

Salm 33

Mateu 6,7-15

Dimecres

Jonàs 3,1-10

Salm 50

Lluc 11,29-32

Dijous

Ester 14,1.3-5.12-14

Salm 137

Mateu 7,7-12

Divendres

Ezequiel 18,21-28

Salm 129

Mateu 5,20-26

Dissabte

Deuteronomi 26,16-19

Salm 118

Mateu 5,43-48

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

«No oblidem l’hospitalitat!»
El pelegrinatge de confiança, iniciat a Taizé ja fa
diverses dècades, continua avui en tots els continents. En cada una d’aquestes trobades, l’experiència de l’hospitalitat és una de les que més marquen, tant als joves que hi participen com a
aquells que obren la seva porta.
A partir de la trobada europea de Madrid i al
llarg de l’any 2019, a Taizé, a Beirut, a Ciutat del
Cap i a altres llocs, volem aprofundir les diverses
dimensions de l’hospitalitat.
Durant la quaresma presentarem algunes propostes arrelades en la fe i que conviden els cristians a descobrir en Déu la font de l’hospitalitat.

«No us oblideu de practicar l’hospitalitat;
gràcies a ella, alguns, sense saber-ho, van
acollir àngels.» (Hebreus 13,2)
Aquesta ens porta a qüestionar la imatge que ens
fem de Déu: ell mai no exclou, ell acull cada un.
Amb els meus germans, veiem que l’experiència
de l’hospitalitat implica tant els cristians de diferents Esglésies com els creients d’altres religions
i els no-creients.
Enmig de les dificultats actuals, quan sembla que
sovint la desconfiança guanya terreny, tindrem,
tots junts, el coratge de viure l’hospitalitat i, per
tant, fer créixer la confiança?
Basat en la carta del germà Alois. Taizé 2019

PRIMERA PROPOSTA . Descobrim en Déu la font de l’hospitalitat
Des del començament de l’univers, Déu treballa misteriosament. Aquesta convicció està en el cor dels
relats poètics de la creació al començament de la Bíblia. El que Déu porta a l’existència, ell ho mira i ho
beneeix: veu la bondat de tota la creació. Tot l’univers és profundament estimat per Déu.
A vegades entenem tan poc de Déu, però nosaltres
podem avançar amb aquesta confiança: ell desitja la
nostra felicitat, ell ens acull a tots, sense cap condició
prèvia. Déu mateix és la font de l’hospitalitat.
Més encara, a través de Crist, Déu ha arribat a esdevenir un de nosaltres, per conduir i acollir la humanitat prop d’ell. Aquesta hospitalitat de Déu respecte a
nosaltres toca les profunditats de l’ànima: va més
enllà i desborda totes les fronteres humanes.

viva l’esperança, exercitem el nostre esperit de
sorpresa: portem al nostre voltant una mirada
que discerneix el que pot ser admirat.
• Sols o amb altres, llegim la Bíblia, començant
pels Evangelis que narren la història de Jesús.
Potser no ho comprenguem tot de seguida. De
vegades serà necessària una aportació de coneixements. Anar junts a la Bíblia com a una font
ens fa créixer en la confiança en Déu.
El fill que havia marxat va tornar i «se n’anà a trobar
el seu pare. Encara era lluny, que el seu pare el veié i
es commogué, corregué a tirar-se-li al coll i el
besà.» (Lluc 15,20)
• Aquesta paràbola narrada a Lluc 15,11-32,
què m’ensenya sobre l’hospitalitat de Déu?

• Davant dels perills que pesen sobre el nostre
temps, som presos pel desànim? Per mantenir
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