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 DISPOSEM-NOS A ESCOLTAR
Creem un ambient per «escoltar» i «escoltar-nos».
PREGUEM
Que Déu consolidi amb la força del seu Esperit allò que sou; que
per la fe, faci habitar el Crist en el vostre cor, i així, fonamentats en
l’amor sigueu capaços de comprendre, amb tot el poble sant, la
profunditat de l’amor de Crist.

Evangeli de Lluc (23,35-43)
El poble era allà mirant-ho, però les autoritats se’n reien dient: «Ell
que va salvar-ne d’altres, que se salvi a si mateix, si és el Messies de
Déu, l’Elegit!» També l’escarnien els soldats; se li acostaven a
oferir-li vinagre i deien: «Si ets el rei dels jueus, salva’t a tu mateix!»
Sobre d’ell hi havia un rètol que deia: «Aquest és el rei dels
jueus.» Un dels criminals penjats a la creu l’injuriava dient: «No ets
el Messies? Doncs salva’t a tu mateix i a nosaltres!» Però l’altre,
renyant-lo, li respongué: «Tu tampoc no tens temor de Déu, tu que
sofreixes la mateixa pena? I nosaltres la sofrim justament, perquè
rebem el que mereixen els nostres actes. Aquest, en canvi, no ha fet
res de mal. I deia: «Jesús, recorda’t de mi quan arribis al teu Regne.»
Jesús li digué: «En veritat t’ho dic: avui seràs amb mi al paradís.»

Estem acabant aquest any litúrgic, el cicle C i el proper diumenge
encetarem un de nou (cicle A), amb el temps litúrgic d’Advent. Hem
tingut com a referent durant tot l’any, l’evangeli de Lluc (en el cicle
A, serà l’evangelista Mateu). Ens trobem sempre amb un Déu que
sorprèn, que porta la iniciativa, que ens capgira els nostres esquemes.
Jesús ens va ensenyant, com als primers deixebles, quin messianisme
ha sembrat en el nostre món i què vol dir quan ens parla del seu regnat.
Qui anava a pensar que el nostre Rei tingui com a corona, una que
està farcida d’espines i que té una creu per tron... Un Rei que no ve a
ser servit, sinó a servir, a lliurar la seva vida per amor a tots nosaltres.
Si mirem els reis d’aquest món al llarg de tots els segles governen des
de l’afany de domini, de l’ostentació, d’acumular privilegis. La
voluntat de Déu, que es mostra plenament en el seu Fill, canvia
radicalment aquesta actitud tan humana. Els versets d’aquest
diumenge ens parlen del diàleg dels dos lladres que estan amb Jesús
a la creu. Hi ha una certa semblança o ressò amb la paràbola del
fariseu i el publicà, que aquest darrer per la seva humilitat i temor de
Déu, serà perdonat. En el cas d’aquest diumenge hi ha un dels lladres,
que en el darrer instant de la seva vida, s’obre a la fe i “veu” en Jesús
el seu Salvador. La seva petició serà escoltada: “En veritat t’ho dic:
avui seràs amb mi al paradís.”
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 UNA PROPOSTA ARTÍSTICA
Icona bizantina:

Crist Sacerdot Suprem
de la col·lecció de Michael Damaskinos.

Imatge de la icona cedida pel P. Josep Moya, prevere de l’Església Ortodoxa – Patriarcat de Sèrbia

«Veiem que a la iconografia bizantina el Crist com a Rei és inseparable del Crist
Sacerdot Suprem. Al text que sosté a la mà es llegeix "El meu Regne no és d'aquest
món” i "Preneu i mengeu, aquest és el meu cos"» (P. Josep)

Siràcida 3,18:
Com més important siguis, més humil t'has de fer,
i llavors el Senyor et donarà els seus favors.
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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:

*MIREM-NOS NOSALTRES

 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

*MIREM EL NOSTRE ENTORN

-En la nostra praxi quotidiana de la vida ens trobem en
situacions que poden ser un veritable testimoni cristià o tot
al contrari, que poden provocar rebuig al nostre voltant.

En moments de creu, com miro a Jesús?
Quina és la meva actitud envers ell?
Quines paraules em surten del cor?
En moments de la meva vida, demano, potser, un cristianisme
sense creu?

-La pregària és un element essencial en la nostra vida
cristiana. Parlar amb Jesús, des del cor, amb les nostres
preocupacions, però també i sobretot des de l’agraïment.
Viure en un diàleg continu amb el Senyor. Viure en la seva
presència que ens guareix cada dia.

PREGA AMB ... Salm 95

Veniu, celebrem el Senyor amb crits de festa, aclamem la
roca que ens salva. El Senyor és el gran Déu, el gran rei
per damunt de tots els déus. Ell és el nostre Déu, i
nosaltres som el poble que ell pastura. Tant de bo que avui
escolteu la seva veu. .

