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 DISPOSEM-NOS A ESCOLTAR
Creem un ambient apropiat per «escoltar» i «escoltar-nos».
PREGUEM
Us desitjo que rebeu ben abundoses la gràcia i la pau per
mitjà del coneixement de Déu i de Jesús, nostre Senyor.

Evangeli de Lluc (9,11b-17)
Un dia Jesús parlava del regne de Déu a la gent i curava
els qui en tenien necessitat. Veient que començava a ferse tard, els dotze anaren a dir-li: «Acomiadeu la gent.
Que vagin a passar la nit als pobles o a les masies del
voltant, i puguin trobar-hi queviures; aquí és un lloc
despoblat.» Jesús els digué: «Doneu-los menjar vosaltres
mateixos.» Ells respongueren: «Només tenim cinc pans i
dos peixos. ¿Hem d’anar nosaltres mateixos a comprar
menjar per tota aquesta gentada?» Tots plegats eren uns
cinc mil homes. Ell digué als deixebles: «Feu-los seure
en grups de cinquanta.» Els deixebles ho feren i tothom
s’assegué. Jesús prengué els cinc pans i els dos peixos,
alçà els ulls al cel, els beneí, els partí i els donava als
deixebles perquè els servissin a la gent. Tothom en menjà
tant com volgué i recolliren dotze coves de les sobres.

Una cosa és la realitat i una altra el pes que li volem donar. S’ha fet
tard. Jesús està parlant del Regne de Déu a la gent i està curant als
qui ho necessitaven. La proposta dels deixebles, quina és? Que
Jesús acomiadi la gent. Efectivament, tenen raó. S’ha fet tard,
estant en un lloc despoblat i la gent necessita menjar alguna cosa.
Són unes cinc mil persones. Poca broma! Ara bé. Aquesta «realitat»
ha d’impedir necessàriament que es pugui seguir parlant del Regne
de Déu i curant? Més aviat, les dues «realitats» s’haurien de
mantenir ben unides!!! Per això, la resposta de Jesús desconcerta
però no tant. Precisament Jesús demana que s’atengui la realitat de
les persones. Si necessiten menjar, doncs «doneu-los menjar
vosaltres mateixos». Qui vol o haurà d’anunciar l’evangeli ha de
sentir com a propis els problemes dels altres; també els problemes
reals, quotidians. La temptació de que cadascú se’n surti el millor
que pugui pels seus propis mitjans és gran. La reacció dels
deixebles fa pensar en els mitjans i recursos que com a cristians
puguem tenir. Seran molts o pocs. Seran els que necessitem o ens
en caldran de nous. Tant se val. La qüestió és «fer seure la gent»
(precisament el contrari «d’acomiadar»). La qüestió és que el que
fem passi a través de Jesús. En realitat, nosaltres donem el que hem
rebut de Jesús. Jesús donava el pa als deixebles perquè ells el
servissin a la gent. Fer-se servidors de Jesús i de l’evangeli. Jesús
és la viva imatge d’això. Jesús, el Servent: ell dona el que ha rebut
del Pare. Per això s’endevina que en el pa és Jesús qui es dona com
aliment.
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 UNA PROPOSTA ARTÍSTICA
Orthodox icon of the miracle of our Lord Jesus Christ of the
"Multiplication of the loaves". Icon of 16 cent by iconographer
Georges, Mount Athos.

https://orthodoxmonasteryicons.com/products/multiplication-ofthe-loaves-icon
Si observeu bé, en la icona es veu tota l’escena evangèlica, amb
tots els gestos junts, com un únic moment complet!

Escolteu la cançó SABER QUE VENDRÁS
(adaptación de Bob Dylan: «Blowing in the Wind»)
Si us interessa saber l’origen d’aquesta cançó, podeu consultar una
llarga explicació en aquest blog
https://elforocofrade.es/portal_cofrade/index.php/2020/06/03/dedonde-viene-la-marcha-saber-que-vendras/
Per escoltar la cançó… i cantar-la (entre molts altres):
https://www.youtube.com/watch?v=P11l3L8DTn4
En este mundo que Cristo nos da
hacemos la ofrenda del pan,
el pan de nuestro trabajo sin fin,
el vino de nuestro cantar.
Traigo ante Ti, nuestra justa inquietud,
amar la justicia y la paz.
Saber que vendrás,
saber que estarás,
partiendo a los pobres tu pan.
La fe de todos los hombres sin luz
la pena y el triste llorar,
el odio de los que mueren sin fe
cansados de tanto luchar.
En la patena de nuestra oblación
acepta la vida Señor.
Saber que vendrás...
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ANEM AL COR DEL TEXT
*Tant si treballes aquesta fitxa en GRUP com si ho fas
INDIVIDUALMENT: Pensa i escriu aquí alguna idea
significativa del text que et cridi l’atenció.
*Et poden ajudar aquestes idees:
*El gest de Jesús recorda l’últim sopar. Això ens fa pensar que
qualsevol gest de solidaritat amb els altres té sempre alguna cosa
«d’eucarística». Dit d’una altra manera, que en la solidaritat
material estem donant i rebent Jesús.
*Aquest diumenges de Pasqua hem llegit diversos episodis
d’aparicions de Jesús ressuscitat als deixebles. Un episodi és el dels
deixebles d’Emmaús: reconeixen Jesús quan parteix el pa i els el
dona. Un altre episodi va ser en el Llac de Galilea: Jesús ha preparat
l’esmorzar pels deixebles que no havien pescat res; i els demana
que aportin el que han pescat el segon cop. És el Senyor! Quins
signes tenim de la presència de Jesús entregant-se?
*La festa del Corpus va néixer en un context molt fort de polèmica,
especialment amb els Protestants. Els Catòlics necessitaven insistir
molt en la «presència real» de Jesús en l’Eucaristia. Però el Cos de
Crist genera un compromís de ser tots membres del mateix cos,
essent, com som, membres diferents. Hi ha possibilitats reals de
dur-ho a terme?

 MIREM LA VIDA
A qui coneixes que visqui el cor d’aquest text?
Apunta què aprens d’ell/a. Prega per aquesta persona.
Amb tot el que has vist fins ara, expressa en una frase la teva fe
i la de l’Església.
Tenint en compte l’objectiu diocesà: PER CRÉIXER MÉS,
i el treball del SÍNODE:
Caminar junts – comunió – participació - missió

*El Sínode és força conegut pel lema de «caminar junts».
Però també hi ha uns subtítols: comunió, participació, missió.
En l’evangeli queden molt clares totes tres idees. Com podem
ser creatius nosaltres per dur-les a la pràctica?
*L’evangeli es pot lligar amb la creixent consciència
ecològica: no tenim dret a malbaratar o malgastar els
recursos: l’aigua, el menjar, l’energia... Jesús demana que es
reculli tot el menjar que ha sobrat. Dotze cistelles. Ara, a
causa de la situació actual, sembla que aquests recursos seran
escassos per a molta gent en el futur. Quina reacció ens
provoca?
PREGA AMB el Isaïes 55,2

*Fem examen de consciència: analitzo la meva manera
Per què gasteu
els diners
un Déu
pa que
d’estimar
i valoro
ambcomprant
l’ajut de
si no
socalimenta,
fidel a i l’agapé
malgasteu
el
vostre
sou
en
menjars
que
no
satisfan?
Si m’escolteu,
cristià.
menjareu cosa bona, tastareu amb gust el bo i millor.

*En el marc actual de conflictes bèl·lics, com oferir al nostre
món de manera convincent l’AMOR i la opció per la NOVIOLÈNCIA com propostes ineludibles de convivència?

