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1. INTRODUCCIÓ
Crea el teu RACÓ de PREGÀRIA a casa que t'ajudi a resar cada dia, per
exemple l’habitació. Transforma un espai adient per la pregària (hauria
de garantir-te silenci i intimitat). ATURA'T perquè puguis veure-hi clar
dins teu. Fes SILENCI, desconecta, deixa de banda els pensaments i veus
de coses que has de fer… RESPIRA, inspira i expira. POSICIONA’T, la
postura ha de ser de “vetlla”, això vol dir que ha de ser prou còmoda per
a estar-hi una bona estona però que no et permeti adormir-te.

2. CANT

"El carrer del perdó" de Worship.CAT
https://www.youtube.com/watch?v=eK584ngrVHM

4. CRIST VIU!
Fer «caliu de llar» en definitiva «és crear família; és aprendre a sentir-se
units als altres més enllà de lligams utilitaris o funcionals, units de tal
manera que sentim la vida una mica més humana. Crear llars, «cases de
comunió», és permetre que la profecia prengui cos i faci les nostres
hores i dies menys inhòspits, menys indiferents i anònims. És teixir llaços
que es basteixen amb gestos senzills, quotidians i que tots podem
realitzar. Una llar, i ho sabem tots molt bé, necessita la col laboració de
tots. I això implica demanar al Senyor que ens regali la gràcia d’aprendre
a tenir-nos paciència, d’aprendre a perdonar-se; aprendre cada dia a
tornar a començar. I, quantes vegades perdonar o tornar a començar?
Setanta vegades set, totes les que siguin necessàries. Crear llaços forts
exigeix la confiança que s’alimenta cada dia amb la paciència i el perdó.

5. REFLEXIÓ

La pregunta que fa Pere, nosaltres, potser, també l'hauríem feta. Avui la
resposta de Jesús és una invitació a prendre consciència que davant Déu
ens hem d'adonar dels nostres mancaments. Gravem-nos al cor les
darreres paraules d'avui: "Això farà vosaltres el meu Pare celestial si
cadascú no perdona de tot cor el seu germà".

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?
Jesús ens pregunta directament a cadascú de nosaltres: tu també fas
igual com em demanes que jo et faci amb tu? El perdó que
nosaltres demanem al Senyor, l'oferim als nostres germans?

7. PARENOSTRE
FENT CAMÍ...

3. L'EVANGELI DEL DIA

Mt 18, 21-35
Pere preguntà a Jesús:
"Senyor, quantes vegades
hauré de perdonar al meu
germà les ofenses que em
faci? Set vegades?" Jesús li
respon: "No et dic set vegades,
sinó setanta vegades set. Per
això passa amb el Regne del
cel com amb un rei que volgué
demanar comptes als seus
subordinats. Tot just havia
començat, quan li'n van portar
un que li devia deu mil talents.
(...) Ell se li va llançar als peus
i, prosternat, li deia: "Tingues
paciència amb mi i t'ho pagaré
tot." Llavors, compadit d'ell, el
senyor deixà lliure aquell
subordinat i li va perdonar el
deute. Quan aquell home
sortia, va trobar un dels seus
companys que tan sols li devia
cent
denaris.
L'agafà
i
l'escanyava dient: "Paga'm el
que em deus." El company se li
va llançar als peus i li
suplicava: "Tinges paciència
amb mi i ja t'ho pagaré." Però
ell s'hi va negar i el va fer
tancar a la presó (...). El
senyor va fer cridar aquell
home i li digué: "Servidor
dolent, quan vas suplicar-me,
et vaig perdonar tot aquell
deute.
¿No
t'havies
de
compadir del teu company,
com jo m'havia compadit de
tu?" I, indignat, el va posar en
mans dels botxins perquè el
torturessin fins que hagués
pagat tot el deute. Igualment
us tractarà el meu Pare
celestial si cadascú no
perdona de tot cor al seu
germà."

