DIARI DEL PELEGRÍ

Segona etapa
PER ORIENTAR-TE EN EL CAMÍ...

Etapa de muntanya: cal fer el cim!!!
Has pujat, alguna vegada, una muntanya?
Hi ha trams de pujada que es fan eterns...
però, que passa quan arribes dalt?
Després de tan d' esforç...
Ho has aconseguit!!!
I les vistes són increïbles.
És espectacular!!!
Jesús sovint pujava a la muntanya per
pregar.
Allà se sentia més a prop del Pare.
I tu, on acostumes a pregar?
Quan dediques un temps per escoltar Jesús?

Jesús es va transfigurar davant dels seus deixebles. Avui
també ho fa davant teu!!
A l'Eucaristia: en el Pa i el Vi; pel do de l'Esperit.
Així pots gaudir de la seva amistat;
i compartir-la amb els germans tot servint i estimant.
Perquè Jesús va donar la vida per tu, per tots, per amor.
Perquè no ens podem quedar sempre dalt la muntanya.
Cal baixar a la vida de cada dia.
Igualment l'Eucaristia no s'acaba a l'església,
sinó que l'he de continuar en la meves coses de cada dia.
La vivim quan estimem els companys. Especialment als
qui més ens necessiten.
Així, en cada gest i paraula anunciarem l'Amor de Déu.
Et compromets a "baixar"? a servir i estimar? com
Jesús…

Què ens diu la Paraula de Déu?
De l'evangeli segons sant Marc (Mc 9, 210)
En aquell temps, Jesús prengué Pere, Jaume i
Joan, els dugué tots sols dalt d'una muntanya alta
i es transfigurà davant d'ells: els seus vestits es
tornaren fulgurants, i eren tan blancs que cap
tintorer del món no hauria pogut blanquejar-los
així. Se'ls aparegué Elies amb Moisès, i
conversaven amb Jesús. Llavors Pere diu a Jesús:
«Rabí, que n'estem de bé aquí dalt! Hi farem tres
cabanes, una per a vós, una per a Moisès i una
altra per a Elies». No sabia pas què dir, d'esglaiats

que estaven. Llavors es formà un
núvol que els cobria, i del núvol estant
va sortir una veu: «Aquest és el meu
Fill, el meu estimat; escolteu-lo».
Immediatament, mirant al seu voltant,
ja no veieren ningú més, sinó Jesús tot sol amb
ells.
Mentre baixaven de la muntanya, Jesús els manà
que no referissin a ningú allò que havien vist, fins
després que el Fill de l'home hagués ressuscitat
d'entre els morts. Ells retingueren aquestes
paraules i discutien entre ells què volia dir això de
«ressuscitar d'entre els morts».

2n diumenge de Quaresma
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Com? (Pensa accions concretes.)
Que et sembla si convides a algú a acompanyar-te
i compartir l'Eucaristia el proper diumenge? A qui li
podries proposar?
EL MEU COMPROMÍS
DE CONVERSIÓ

Pujada al Tabor

