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“Us donaré un cor nou i posaré un
esperit nou dins vostre. ”
(Ez 36,26)

Moment a moment

En lloc de desmoralitzar-nos davant
una societat que molts cops sembla que és
Mirem al voltant nostre. La violència, les injustícies i les corrupte, en comptes de resignar-nos
davant el mal que sembla que ens
guerres neixen de cors de pedra que s’han tancat al
projecte de Déu que té sobre la humanitat i la creació. supera i ens tanquem en la indiferència…
Dilatem el cor «a la mida
Si ens aturem a pensar amb sinceritat.
del Cor de Jesús i quanta feina!
Moltes vegades no ens comportem per
Però és l únic necessari. Quan hem fet això,
desitjos egoistes?
ja
esta tot fet».
Tots estem cridats a construir al voltant nostre una
Necessitem realment un cor nou i un
esperit nou?

Aquesta és la gran missió que ens
encomana i Déu posa tota la seva
confiança en nosaltres.

( la pregunta )
És l’amor el que guia les
decisions que prenen pel bé
de l'altre?

( Entrevista a … )

“Us donaré, un cor nou…”
Si romanem dòcils a la invitació d’estimar a
cadascú, si ens deixem guiar per la veu de
Jesús dins de nostre, ens convertirem en
constructors de un món nou.

( work in progress )
«Es tracta d’estimar a cadascú un que passa al
costat nostre com l’estima Déu. I com estem en
el temps, estimem al proïsme un cada vegada,
sense tenir en el cor restes d’afecte pel germà
que hem trobat el minut abans»

(Notes )

Un grup de nois de Granada – Espanya – que
tracta de viure la Paraula de Vida des de fa anys

“Per posar el cor en acció i engrandir-ho a la
mida del cor de Jesús hem pensat organitzar
un cap de setmana d’accions socials.
Volíem posar en pràctica l’amor al germà i
que no es quedes amb teoria.
Ens hem organitzat i junts hem preparat
una visita a una residencia de persones
sense sostre que viuen al carrer.
Ha sigut una experiència forta i hem tractat
de no deixar-nos portar per les barreres.
Com cada any, hem preparat un mercat amb
una finalitat solidària.
Ho hem parlat amb alguns de la nostra
comunitat que estaven entusiasmats i ens
han ajudat concretament.
Ha estat una nova experiència on junts,
adults y joves hem realitzat una activitat en
la que tots ens hem sentit ... veritables
protagonistes”.
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nova humanitat i fer que sigui cada vegada millor!

