Diumenge 24-octubre-21

•

•

Ara que comença la pregària, mira al voltant. Fixa’t en el que t’envolta. Potser és la teva
habitació, o la teva classe o un altre lloc. Fixa’t en les persones que estan amb tu. En els
colors. En les formes.
I ara, tanca els ulls. Quina diferència tan gran hi ha entre veure i no veure. ¿T’imagines no
poder veure mai? Hauries d’aprendre a mirar d’una altra manera. Amb el tacte, amb
l’oïda, amb l’olfacte. De vegades podem estar cecs i necessitem que Jesús ens ensenyi a
veure. És el que li va passar a l’home de l’evangeli d’avui.

(Adaptació de Mc 10, 46-52)
Hi havia un home cec que s’anomenava Bartimeu. Estava assegut al costat del camí
demanant almoina. Quan va sentir que passava Jesús es va posar a cridar: “Jesús,
tingues pietat de mi”.
La gent li manava que callés. Perquè en aquell temps es pensava que la malaltia era
com un càstig de Déu; i, per això, als malalts els miraven malament. Però ell, confiant
en Jesús, cridava més fort. “Jesús, amic, ajuda’m”. Quan Jesús va sentir els seus crits,
es va aturar i va dir: “Crideu-lo”
Llavors van portar el cec Bartimeu a on estava ell. Jesús li va preguntar: “Què puc fer
per tu?”
Ell va contestar: “Mestre, fes que hi vegi”. Jesús li va dir: “La teva fe t’ha curat”. I, de
cop, va ser com si s’encengués el llum després de molts anys de foscor, va començar a
veure. Es va posar molt content. I seguia Jesús pel camí.
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“Jesús, amic, ajuda’m”. Són només tres paraules, però ho expressen tot. Jo també demano
ajuda de vegades: als meus pares, amb els deures; als amics, als professors... I, al mateix
Jesús, li puc demanar que m’ajudi. Penso si em pot ajudar en alguna cosa. I li dic.
Ara imagino que Jesús em diu: “què puc fer per tu?”
I jo li contesto: “mestre, encén-me el llum” perquè aprengui veure les coses com tu; que
vegi la bondat de les persones; que vegi la tristesa per aprendre a curar-la; que vegi el món
tan bonic com tu el somies.”
I m’imagino que Jesús em toca els ulls i em diu: “vull que hi vegis; vull que tinguis llum, i
veu, i amor...”

Fes que hi vegi!
(Canta la teva fe)
Quan m’has vist passar,
tu te m’has acostat.
Jo no et conec de res...
Només sé que ets un home anomenat Jesús!
Amb les teves mans
Tu m’has posat el fang
Després m’has enviat,
I m’he rentat els ulls a Siloè
Fes que hi vegi!
Dona’m llum!!!
Necessito contemplar
la claror de la teva mirada...

Fes que hi vegi!
Dona’m llum!!!
Fes-me veure
que ets aquí i així creuré!
Molts me n’han parlat
amb el seu compromís.
Ara ja ho veig més clar.
Sé que en tots ells et fas present al món...
Però jo et vull trobar
a Tu directament,
poder-te adorar
en un encontre personal i cert...
Fes que hi vegi...

Hi ha moltes coses a veure. I, de vegades, estem cecs. Per això, Jesús, et demano: encénnos el llum!
Per veure els que necessiten ajuda...
Per veure els que necessiten ajuda...
Per fixar-nos en els més petits, en els més pobres,
en els més senzills...
Per aprendre a descobrir l’amor i la generositat...
Perquè ens recordem de ser agraïts...

encén-nos el llum!
encén-nos...
...

Pare nostre que estàs al cel.
Que sigui santificat el teu nom.
Que vingui a nosaltres el teu Regne.
Que es faci la teva voluntat
aquí a la terra com es fa al cel.
El nostre pa de cada dia,
dona’ns, Senyor, el dia d’avui.
I perdona les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
No permetis que caiguem en la temptació.
I deslliura’ns de qualsevol mal.
Amén.
Agraïm, per acabar, la bona feina feta per Ona Domínguez, Sofia García,
Emma Gibert, Sara Graziani, Maria Monge, Clara Solé i Martina Vaquer
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