Ac 10, 34-43 ________________

Ac 2, 42-47_________________

Ac 2,22-28 ___________________

1r Diumenge de Pasqua

2n diumenge de Pasqua

3r diumenge de Pasqua

Tal com deia Pere,
el missatge de Jesús
va dirigit a tots el homes i dones
sense que es pugui fer
cap mena d’excepció.
Estiguem atents al nostre voltant,
al que necessita el nostre germà,
el nostre veí, aquell desconegut
que cada dia ens creuem pel carrer,
a qualsevol que ens pugui
necessitar.
No fem distincions
entre blancs i negres,
entre musulmans i cristians,
entre rics i pobres.
Tinguem present que Pasqua
és temps d’esperança.
Senyor ajudeu-nos
a reconèixer-la dins nostre
i a donar-la als altres.

Les vides atrafegades que portem
fa que mai revisem
quin és el nostre estil
i model de vida.
Donem per descomptat
que si no fem mal a ningú
i tenim més o menys present
la gent que els envolta,
pràcticament ja està tot fet.
La comoditat ens allunya
de l’exigència i del compromís.
Pare, com els primers cristians,
ajuda’ns a portar una vida
el més propera possible
a la radicalitat de l’Evangeli
i que com ells puguem algun dia ser
testimonis i predicar amb l’exemple.

Jesús,
Les teves mans són font de curació i
sanació. Les teves paraules endrecen,
reivindiquen, transmeten el missatge
del Pare. Els teus ulls veuen la
necessitat, la injustícia, el valor interior
dels homes. Les teves orelles escolten
amb calma els crits dels justos i dels
pecadors. El teu cos té la presència
d'un estel que guia i acompanya cap a
la veritat.
Tot tu ets testimoni del missatge de
Déu.
Tant si ets a la terra com dintre dels
nostres cors, la teva presència ens
acompanya i ens nodreix.
Vull que siguis la imatge present
que m'indica el camí, alhora que em
deixa la llibertat de fer, al meu pas.
Vull que siguis la llum que il·lumina la
meva foscor interna.
Vull que el meu cor reposi en la
confiança en tu i en Déu.
Que res m'aparti, o cegui els meus
sentits, de la teva guia
Confio en l'ajuda de Déu a través del
teu testimoni a la terra.
Que la meva fe sigui tan ferma com ho
és el teu pas per la terra!

AC 1, 1-11 __________________
Diumenge d’ Ascensió
Senyor,
T’has acomiadat però no és per
sempre.
Te n’has anat del dia a dia com a
home del poble, però no ens has
deixat.
Te’n vas, però ens dius que només és
per preparar-nos l’estada.
Te’n vas però segueixes amatent
entre nosaltres, esperant-nos.
Ens demanes que malgrat tot, no
ens allunyem, i esperem.
Senyor:
Gràcies per aquesta confiança que
ena has donat.
Gràcies per la força de l’Esperit que
hem rebut.
Gràcies per ser-hi sempre.
Senyor:
Et demanen de poder créixer en
l’esperança
i que tota aquesta força rebuda ens
porti a actuar
i a fer-ne experiència de fe,
vida i testimoni.

Ac 2, 1-11

_____________

Diumenge de Pentecosta

Tot compartint l’alegria de la
Pasqua, aprofitem per fer un pas
més i obrim els nostres cors per
quedar plens de l’Esperit Sant. Un
Esperit que ens ajudi a entendre
totes les diferents realitats que ens
envolten.
El nostre llenguatge s’ha d’adaptar a
cada situació, tot sortint de la nostra
zona de confort.
Com
a cristians demanem ser
capaços d’estar atents a aquesta
diversitat, sense imposar missatges,
sinó estant al costat dels més
desvalguts.
Hem de sorprendre i meravellar pels
nostres fets, no pas pels nostres
discursos.
Celebrem la Pentecosta tenint molt
present l’esperit i la força dels
primers cristians, essent capaços
d’arribar a tots els racons del nostre
entorn.
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