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Dilluns 21

A contrallum: Profund
Ampliar la imatge i comentar-la amb
el text
https://pastoralsj.org/images/articul
os6/pexels-pixabay-163313.jpg
Les paraules adquireixen un matís
diferent
quan
s’afegeix
un
«profund» al darrere. Sempre m'ha
semblat que pensar alguna cosa i
pensar una cosa profundament són
coses ben diferents. Senyor, et
demano els ulls i el cor per buscar
aquesta profunditat en les coses
importants de la vida. No com un
hashtag ni com a eslògan, sinó com
a forma concreta de viure l'evangeli.
A l'entranyes de la vida.

Dimarts 22

Intuïcions: Agrair el que hem viscut
Constantment estem canviant d'etapes. Finals i principis de curs de temporades, d'anys...
acabar i recomençar formen part de la vida. I sempre és útil, quan arriba un moment de
canvi, mirar el que se’n va, per aprendre d'això, i mirar el que ve, per projectar, planiﬁcar,
somiar i construir. El temps, en tot cas, va marcant els seus canvis. Hem somiat, resat, crescut.
Hi haurà hagut tristeses o alegries, paraules o silencis, descobriments i aprenentatges... I Déu
també present, en tot això.
Ensenyeu-me, Senyor, a aprendre del que hem viscut. A que la vida no passi per mi sense
deixar empremta. Ensenyeu-me a aprendre dels encerts i dels errors. Del que en els últims
temps m'ha ajudat a créixer i el que no m’ha deixat avançar. Ensenyeu-me a admetre els
fracassos que hagin arribat i celebrar les victòries sense perdre la humanitat. Dona'm, Senyor,
una memòria capaç d'evocar, agrair i demanar perdó pel que hagi pogut ser injust...
Com deﬁniries l'últim any de la teva vida? Què ha canviat? Què has d’agrair?
En què hauries de rectiﬁcar algunes coses?
«Dono gràcies al meu Déu cada vegada que us recordo. Sempre que prego, demano ple de
goig per tots vosaltres, ja que heu contribuït a la causa de l'evangeli des del primer dia ﬁns
avui. (Flp 1, 3-5)

BON ESTIU i GRÀCIES PER REFLEXIONAR AMB NOSALTRES

