«Feliços els compassius: Déu els compadirà.»

Poblenou - 2007

*Comprèn i disculpa les fallades dels altres. També tu necessites sovint ésser disculpat.
*Dóna la ma al menyspreat, a l’abandonat, al pobre...
*Respecta el discapacitat físic o mental, el vell, l’ignorant...
*Estigues atent als altres. Sàpigues escoltar-los.
*Sàpigues perdonar de bona gana.

Llavors es va acostar un leprós, es prosternà davant d’ell i li deia:
-Senyor, si vols, em pots purificar. (Mt 8,2)

«Feliços els nets de cor: són ells els qui veuran Déu.»
*No tinguis dues cares ni dobles intencions.
*Sigues transparent. Digues sí quan és sí, no quan és no.
*Cerca el bé que hi ha en cada persona.
*Deixa’t captivar per la innocència dels infants i l’honradesa dels honrats.
*Mira de ser pur d’ànima i cos. Que no t’embrutin ni l’enveja, ni la sensualitat,
ni l’odi, ni l’avarícia, ni l’orgull...
I EL DÉU DE LA PAU SERÀ AMB TU.

«Feliços els qui posen pau: Déu els reconeixerà com a fills.»
*Respecta tothom, amb justícia i amor.
*Col·labora a la felicitat i bona avinença dels qui tens a l’entorn: familiars, veïns, amics...
*Procura comprometre’t en alguna tasca en bé del poble.
*No esperis que la pau al món vingui per la força de les armes, la llei del més fort, les
diplomàcies hipòcrites.
*No abusis mai dels altres, ni els posis al teu servei.
*No critiquis. Actua.
I EL DÉU DE LA PAU SERÀ AMB TU.

«Feliços els perseguits pel fet de ser justos: el Regne del cel és per a ells. «
*Estigues compromès en allò que és just, sense témer les conseqüències.
*Encaixa les crítiques dels altres i examina’t per veure si són raonables.
*Obeeix Déu abans que els homes. Sigues lliure. No et deixis atrapar per les
mentides, les injustícies...
*Defensa i recolza la causa dels qui lluiten en bé dels altres, sobretot
dels més oprimits i marginats.
I EL DÉU DE LA PAU SERÀ AMB TU.

Vetlla de pregària Dijous Sant

I EL DÉU DE LA PAU SERÀ AMB TU.

Jesús va entrar a Cafarnaüm. Un centurió l’anà a trobar i li suplicava:
-Senyor, el meu criat és a casa al llit amb paràlisi i sofreix terriblement.
(Mt 8,5-6)
El centurió li respon:
-Senyor, jo no sóc digne que entris a casa meva; digues només una
paraula i el meu criat es posarà bo (Mt 8,8)
Llavors s’acostà un mestre de la Llei i li digué:
-Mestre, et seguiré arreu on vagis. (Mt 8,19)
Ells van anar a despertar-lo i li deien:
-Senyor, salva’ns, que ens enfonsem! (Mt 8,25)
Mentre Jesús els parlava, es presentà un home important, es va
prosternar davant d’ell i li digué:
-La meva filla s’acaba de morir. Vine a imposar-li la mà i viurà. (Mt 9,18)
En aquell temps, Jesús digué:
-T’enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè has revelat als
senzills tot això que has amagat als savis i entesos (Mt 11,25)
Però en veure que el vent era fort, es va acovardir. Llavors començà
d’enfonsar-se i cridà:
-Senyor, salva’m! (Mt 14,30)
Llavors pujaren a la barca, i el vent va parar. 33 Els qui eren a la barca es
prosternaren davant d’ell i exclamaren:
-Realment ets Fill de Déu. (mt 14,33)
Una dona cananea, que era d’aquell territori, vingué a trobar-lo i es posà
a cridar:
-Senyor, Fill de David, tingues pietat de mi. La meva filla està
endimoniada i sofreix molt.
-Jesús no li va tornar contesta. Els seus deixebles es van acostar i li
demanaven:
-Fes-la marxar: no fa més que cridar darrere nostre.

Jesús els digué:
-Únicament he estat enviat a les ovelles perdudes d’Israel.
Però la dona vingué a prosternar-se davant d’ell i li deia: -Senyor, ajuda’m! (Mt 15,22-25)

PER VIURE LES BENAURANCES
(l’Evangeli llegit des de Càritas», Pere Fradera Marcet)
«Feliços els pobres en l’Esperit: el regne del cel és per a ells. «

Simó Pere li respongué:
-Tu ets el Messies, el Fill del Déu viu. (Mt 16,16)
Un jove anà a trobar Jesús i va preguntar-li:
-Mestre, quina cosa bona haig de fer per a obtenir la vida eterna? (Mt 19,16)
Jesús s’aturà, els cridà i digué:
-Què voleu que faci per vosaltres?
Ells li responen: -Senyor, que se’ns obrin els ulls. (Mt 20,33)
I van enviar els seus deixebles i els partidaris d’Herodes a dir-li:
-Mestre, sabem que dius la veritat i que ensenyes de debò el camí de Déu, sense deixar-te
influir per ningú, ja que no fas distinció de persones. (Mt 22,16)
Es presentà el qui havia rebut cinc talents i en dugué cinc més, tot dient:
»Senyor, em vas confiar cinc talents; mira: n’he guanyat cinc més. (Mt 25,20)
Llavors Pere li diu:
-Ni que em calgui morir amb tu, no et negaré.
I tots els altres deixebles digueren el mateix. (Mt 26,35)
Se n’anà per segona vegada i va pregar dient:
-Pare meu, si aquesta copa no pot passar lluny sense que jo la begui, que es faci la teva
voluntat. (Mt 26,42)
I cap a les tres de la tarda, Jesús va exclamar amb tota la força:
« Déu meu, Déu meu, per què m’has abandonat? » (Mt 27,46)
»Vosaltres, pregueu així:
Pare nostre del cel, santifica el teu nom,
vingui el teu Regne,
que es faci la teva voluntat
aquí a la terra com es fa en el cel.
Dóna’ns avui el nostre pa de cada dia;
perdona les nostres ofenses,
així com nosaltres
perdonem els qui ens ofenen;
no permetis
que caiguem en la temptació,
i allibera’ns del mal.
(Mt 6,9)

*No et sentis massa satisfet de tu mateix. Davant Déu ets un pobre pecador.
*Dóna al diner el valor que té i prou.
*Racionalitza les despeses. No malgastis estúpidament.
*Relativitza el sentit de propietat. Els béns de la terra són per a tots els homes.
*Comparteix amb generositat, sense traves, el teu diner, les teves coses, el teu temps,
la teva cultura, el teu afecte...
I EL DÉU DE LA PAU SERÀ AMB TU.

«Feliços els qui estan de dol: vindrà el dia que seran consolats.
*Que les misèries i les injustícies del món no et siguin mai indiferents.
*Encaixa amb valentia i esperança les contrarietats de la vida.
*No pretenguis obtenir totes les comoditats i fugir del dolor.
*Alleuja el sofriment i maldecaps dels altres, sobretot dels que tens més a prop (vells,
malalts...)
I EL DÉU DE LA PAU SERAÀ AMB TU.

«Feliços els humans:són ells els qui posseiran el país.»
*No persegueixis el luxe ni l’ostentació ni el poder. Acon-tenta’t amb el que ets i tens.
*No et creguis superior als altres. També tu estàs carregat de limitacions i contradiccions.
*No perdis mai la fe-esperança en l’home i en Déu.
*No perdis mai la paciència. Mantén-te serè.
*Cerca els valors de la senzillesa. No compliquis la teva vida amb falses il·lusions.
I EL DÉU DE LA PAU SERÀ AMB TU.

«Feliços els qui tenen fam i set de ser justos:vindrà el dia que seran saciats.»
*Sigues fort i valent per defensar sempre allò que es just.
*Mira de ser just tu mateix amb els de casa, els companys de treball, els amics...
*Pensa que sovint no coincideixen la justícia amb la llei o amb l’ordre establert.
*Fes costat als qui són víctimes de l’abús, la força, la pre-potència dels altres.
*Evita fer cap tort a ningú
I EL DÉU DE LA PAU SERÀ AMB TU.

