DIUMENGE XXX DE DURANT L’ANY
En el llibret de la missa de cada dia, hi ha unes precioses reflexions sobre la litúrgia
d’avui que ens poden ajudar...
•
•
•

-“No som defensors del passat, sinó sentinelles del futur.”- “La teva resurrecció ens obre a un nou horitzó.”-“L’esperança transcendent ens fa possibles estimar amb
llibertat, arriscar i gastar la vida sense recança.”-

Reflexionem la Paraula de Déu des de la mirada del Ressuscitat.
Jesús en l’ Evangeli de Lluc ens diu: -“Això que veieu, vindran dies que tot serà destruït:
no quedarà pedra sobre pedra”. -“Estigueu alertes, no us deixeu enganyar...”Quin mon veiem avui?
•
•
•
•
•

El fracàs i les injustícies de molts polítics...
El corredor o el cementiri del Mediterrani per humanitzar...
La “JUNGLA” de Calais... i....+ .... + ... +....
L’Església regenerant-se des de l’evangeli...
L’Església plena de fe, generositat i amor, es mobilitza de forma solidària per
tots els punts del planeta...

Nosaltres, som Església i estem “AQUÍ” oberts a l’esperança per reflectir, sentir i actuar
com Comunitat Cristiana; tot caminant cap a la Ciutat Nova, on viurem sempre de l’
Amor infinit.
Comencem aquí a la Terra, on hi estem de pas, estimant-nos de veritat, tot formant
una família de races, cultures i situacions diverses.
Preguntem-nos:
Donem de bon grat el cor, la mà, la vida per cada u? Ens sentim germans, fills d’un
mateix Pare que fa justícia amb tots i per tots?
Siguem sentinelles de la vida, tot vigilant aquet regal que Déu Pare ens fa cada dia:
•
•
•
•

Veure el sol creixent de l’amor entorn nostre...
Portar el goig i la felicitat a tota persona...
Caminar cap a la Terra Promesa, veient el missatge del Ressuscitat:
Transformar la ment i el cor obrint horitzons de llibertat, pau i bé a tothom!

Aquesta es la justícia que podem donar avui als nostres germans.
P.V.LL.

