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Mare, vull seguir els teus passos

Avui m'adreço a Tu, Maria,
per a demanar-te que m'ajudis
a escoltar amb confiança
la paraula del Senyor.
Contagia'm la teva fe,
el teu amor i la teva esperança
perquè jo pugui respondre sí
a tot el que Déu em demani.
Ensenya'm a disposar el cor,
a saber escoltar,
a guardar dins meu
el que el Senyor em va dient.
A rebre amb generositat
tot el que EII proposa.
Ajuda'm a ser fidel
i a seguir el camí que em demana Jesús.
Que no m'oblidi
de dedicar cada dia
una estoneta a xerrar amb Jesús
i escoltar la seva veu en la Bíblia.
Mare, vull seguir els teus passos,
acompanya'm pel comí.
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Eines
Necessitem
Els qui escampen focs i trenquen les arenes,
els qui obliden els dies, els vexats, els famolencs,
els qui estimen esperances, els qui suporten penes,
els qui acumulen mars i aplomen monuments,
els qui escriuen llibres, els mai condemnats,
els qui pateixen i pensen i diuen i mediten,
els qui mai venceren, els no condecorats,
els qui renten les seves mans i res no necessiten.
Necessitem cor obert
per veure la raó més amagada,
necessitem oblidar la incertesa
i trobar la pau que tens promesa.
Els qui viuen a les palpentes i alcen tempestes
en el llibre caduc de pàgines tatxades,
els qui moren submisos en les adversitats
i suporten la lletra de les lleis descastades,
els qui temen el dubte, els qui es troben perduts,
els qui neguen la febre, els qui enterren els anys
en les pluges adverses,
els qui estan desvalguts
i cerquen el silenci per oblidar els seus mals…
Necessitem fustigar el front
amb el dolor de la paraula ferida,
desacatar la vida promptament
i trobar la pau que tens promesa.
.
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Els qui han viscuts sols, els qui mai no han pregat,
els qui s'obliden, menteixen, responen i refusen,
els forts, els humils, els qui no meditaren,
els qui estimen, els qui arrisquen, els qui acusen i passen,
els qui volen parlar-te, els qui mai no et sentiren,
els qui s'amaguen, lluiten, pateixen i atresoren,
els qui amb ulls nets miraren i et veieren,
els qui tot ho accepten, els qui res no deploren
Necessitem cor i ment
lliures i fidels a la nova vida,
necessitem la pau que ens animi
vers la pau que tens promesa.
Fa fred, Senyor, i he de buscar-te.
Sóc un de més. La gent està vençuda.
Que t'arribin les meves paraules
per a la pau que tens promesa!
Enric Badosa
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Jesús ressuscitat és ben a prop nostre
Llavors sel’s obriren els ulls i el van reconéixer, però ell desaparegué del seu davant. I es van dir l’un a l’altre: “No és veritat que el nostre cor s’abrusava dins nostre mentre ens parlava pel camí”?
Lluc 24, 13-35
En aquest colpidor passatge de l’Evangeli, veiem com els deixebles estan confosos, i no reconeixen Jesús
ressuscitat encara que el tenen al costat. Jesús ja no és entre els morts, prou temences, prou foscor, morir
per tornar a néixer a una vida sense por. Els cristians vivim la Pasqua des de l’esperança, l’amor i l’alegria.
Jesús ens convida amb la resurrecció a alçar-nos a una vida nova, que tenim ben a prop. “Ell ens arriba d’amagat; la salvació consisteix a reconèixer-lo”, segons paraules de Simone Weil.
I d’això és del que es tracta, de trobar Jesús en la família, en els amics, en un company de feina, en aquella persona que saps o intueixes que ho està passant malament. Estar atents als petits signes quotidians,
Jesús ressuscitat és més a prop nostre del que pensem, però moltes vegades, com els deixebles, estem
desorientats, tenim pressa i no el sabem veure.
Jesús està en els marginats, com ens recorda el Papa Francesc en la carta que va escriure en motiu de la
Jornada Mundial dels Pobres. “Aquest pobre va cridar i el Senyor el va escoltar” (Sal 34,7). Però després
d’escoltar, Jesús ens convida a respondre, i en la mesura del que estigui a les nostres mans, ajudar el marginat a viure amb la dignitat que es mereix. Pot semblar una gota d’aigua en un oceà de patiment, però saber
escoltar, donar la mà, acompanyar en el camí, pot fer un gran bé a les persones que ho pasen malament
física o espiritualment.
La Pasqua ens convida a alçar-nos a una vida nova. Els deixebles van veure aplanat el llençol d’amortallar,
el sepulcre de Jesús estava buit. I nosaltres on busquem Jesús, entre els vius o entre els morts?
Feliç Pasqua de Resurrecció!
Glòria Carrizosa Servitje
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