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Dilluns 19

Ahir va ser: El dia mundial de les missions
(DOMUND)
El coneixem com el dia del DOMUND i se celebra a tot el
món. És un dia per recordar els missioners i l'important que
és dur l'amor de Jesús a tots els racons del planeta. Per això,
en aquest dia mundial se'ns convida a aplaudir cadascun
dels missioners, a parlar d'ells, a resar molt per ells i a
ajudar-los amb tot el que puguem.
Aquest curs el lema del Domund és: "Sóc aquí, envia’m". Es
tracta d'una frase que apareix a la Bíblia quan Déu veu que
la gent no el coneix i es pregunta: "A qui puc enviar?" Llavors,
el profeta Isaïes, que sí que coneix Déu, li respon: "Sóc aquí,
envia’m a mi". I això mateix és el que ha respost cada
missioner.

Dimarts 20

Contemplar: La cova de les mans
https://www.cronista.com/__export/1594739089225/
sites/diarioelcronista/img/2020/07/14/cueva.jpg
La Cova de les Mans, situada a l'Argentina, és el
jaciment de pintures rupestres més antic i millor
conservat de tota Sud-amèrica (7350 a. C.).
Amplia i observa la imatge: Què ens diu? O millor: què
ens suggereix? És una pintura de la prehistòria
formada per moltes mans. Què pot signiﬁcar això?
Darrere de cada mà, va haver-hi una persona. Junts van
formar pobles i comunitats que valoraven la necessitat
de sentir-se units als altres.
Com nosaltres, que sabem que junts podem canviar el
món. A què esperem?

Dimecres 21

Servir: Tu també pots ser missioner/a
Déu compta amb tu allà on ets i amb qui estàs perquè també TU ETS UNA MISSIÓ. Quan ajudes als
companys, als teus pares, als veïns, estàs duent a terme una missió. Mentre els missioners ho fan en
llocs llunyans, nosaltres podem ajudar a qui ens necessiten en el nostre entorn. Només cal posar la
mirada "missionera" i estar sempre atents al que necessiti la gent del nostre voltant.
Avui us proposem una missió anomenada "Projecte Suport". Es tracta d'ajudar els companys/es de
classe a entendre les mates o les natus, o a aquells a qui els costa més llegir, o fer una tombarella... A
tots ens agrada sentir-nos recolzats i estimats. Ja ho fem amb els amics, però es tracta de fer-ho amb
aquells que no ho són tant i que més ens necessiten.
Santa Teresa de Calcuta ens va explicar que el seu secret era deixar que Jesús fos l'amo del seu cor,
deixar-lo actuar. Ell ho faria tot. Solia dir: "Només sóc un llapis en mans de Déu". Deixem, doncs, a Jesús
que actuï en nosaltres de la mateixa manera.

Dijous 22

Escoltar: Hoy será. Antonio Orozco
https://youtu.be/CvynCGT_s9U
No estemos serios, aquí no pasa nada.
Hoy es el día, no puede haber más ganas.
Está llegando, te dije que esperaras.
La vida está llamando, ¿quién dijo que mañana?
Hoy será, ¿sabes? Hoy será.
Se trata de lo nuestro, se trata de empezar.
Y hoy será, sabes que hoy será.
La suerte está cambiando, hoy vamos a ganar.
Siente que el mundo está a tus pies.
Siente que hoy todo puede ser.
Hoy será, sabes que hoy será,
las penas son de ayer.
Sabes que hoy todo puede ser.

El vídeo tracta d'una cadena d'actes de
generositat, de caritat, d'amabilitat gratuïta:
persones que ajudant els altres acaben implicats
en un cercle de bones obres . L'autor ens proposa
una cançó sobre l'esperança que consisteix en
l'esforç i la generositat de totes les persones.
Hem d'aprendre del passat i conﬁar en l'avui per
poder construir un millor demà.

Divendres 23

Pregar: Senyor, ajuda’m a servir
Jesús,
vull seguir el teu camí.
Viure alegre i disposat
a servir els meus germans.
Al lloc que em demanes.
En la meva família,
amb els meus amics,
a l'escola,
al club o al barrí.
Vull viure atent
a les necessitats dels altres.
En especial molt atent
a totes les persones que sofreixen.
Vull ser com Tu,
servidor de tots.
Ajuda'm a aconseguir-ho.
Marcelo A. Murúa

