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L'amor és un do que rebem i oferim. Un do de Déu "que és
amor" (1Jn 4, 8) en la seva naturalesa i misteri profund. Si Déu és
amor, és família, relació, donació, lliurament... Nosaltres, creats a
imatge i semblança de Déu, estem cridats a viure i compar r la
vida, el do rebut… Amoris Lae a

L'ALEGRIA DE L'AMOR
INTRODUCCIÓ
Comencem un nou curs escolar. Després del període de vacances i descans tornem a
trobar-nos amb els amics, companys, professors i ho fem amb l'alegria d'una trobada
esperada, amb la il·lusió d'afrontar nous reptes, de con nuar creixent i madurant com a
persones i com a cris ans.
Jesús ens ensenya que el camí de la felicitat passa per la trobada amb tots els germans,
per l'amor que esdevé joia, diàleg, somnis, perdó, esforç, lluita... i, sobretot, alegria.
ACTE PENITENCIAL
• Per les ocasions en què ens mirem només a nosaltres mateixos i som indiferents a les
necessitats dels altres. SENYOR, TINGUEU PIETAT.
• Per les ocasions en què dubtem de l'amor i la misericòrdia de Déu en les nostres vides.
CRIST, TINGUEU PIETAT.
• Per les ocasions en què, per comoditat, no som capaços d'aixecar-nos per ajudar als
altres posant al seu servei els nostres dons. SENYOR, TINGUEU PIETAT.

LECTURA PRIMERA (1 Corin s 12, 4-12)
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Lectura de la primera carta de sant Pau als cris ans de Corint
Germans, els dons que rebem són diversos, però l'Esperit que els distribueix és un de
sol. Són diversos els serveis, però és un de sol el Senyor a qui servim. Són diversos els
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miracles, però tots són obra d'un sol Déu, que els fa valent-se de cadascun de nosaltres.
Les manifestacions de l'Esperit distribuïdes a cadascú són en bé de tots. Un, gràcies a
l'Esperit, rep el do d'una paraula profunda; un altre, per obra del mateix Esperit, rep el
do de desglossar les veritats; un altre, en virtut del mateix Esperit, rep el do de la fe; un
altre, el do de donar la salut als malalts; en virtut de l'únic Esperit, un altre, el do de fer
miracles; un altre el do de profecia; un altre, el de dis ngir si un esperit és fals o autènc; un altre, el do de parlar llenguatges misteriosos; un altre, el do d'interpretar-los. Tots
aquests dons són obra de l'únic Esperit, que els distribueix en par cular a cadascú com li
sembla bé.
Perquè el Crist és com el cos humà: és un, encara que ngui molts membres, ja que tots
els membres, ni que siguin molts, formen un sol cos.
Tots nosaltres, jueus o grecs, esclaus o lliures, hem estat batejats en un sol Esperit per
formar un sol cos, i a tots ens ha estat donada com a beguda el mateix Esperit. Vosaltres,
doncs, sou el cos de Crist i membres seus cadascú en par cular. Procureu-vos, doncs,
dels dons millors. PARAULA DE DÉU R/: US LLOEM, SENYOR

SALM RESPONSORIAL (Sl 84)
RESPOSTA: Mostreu-nos, Senyor, la vostra misericòrdia i doneu-nos la vostra salvació.
Vull escoltar què diu el Senyor:
"Déu anuncia la pau al seu poble i als seus amics
i als que es converteixen de cor”. (R)
La salvació ja és a prop dels seus dels
i la glòria habitarà en la nostra terra.
Es troben la misericòrdia i la delitat,
es besen i la jus cia i la pau. (R)
La delitat brota de la terra
i la jus cia mira des del cel.
El Senyor donarà la pluja
i la nostra terra donarà el seu fruit. (R)
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La jus cia marxarà davant d!ell,
la salvació seguirà els seus passos. (R)
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EVANGELI (Mt 13, 31-35 2, 39-52)
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús proposà encara a la gent una altra paràbola: «Amb el Regne del
cel passa com amb un gra de mostassa que un home ha sembrat en el seu camp: és la
més pe ta de les llavors, però, a mesura que creix, es fa més gran que totes les hortalisses i arriba a ser com un arbre, tant que els ocells hi van per ajocar-se a les seves branques».
Els digué també una altra paràbola: «Amb el Regne del cel passa com amb el llevat, que
una dona amaga dintre la pasta de mig sac de farina i espera, ns que tota ha fermentat». Tot això Jesús ho digué a la gent en paràboles i no els deia res sense paràboles. Així
es complia allò que havia anunciat el profeta: «Els meus llavis parlaran en paràboles, exposaré coses que han estat secretes des de la creació del món».
PARAULA DEL SENYOR
R/: LLOANÇA A VÓS, OH CRIST

REFLEXIÓ -MEDITACIÓ
En aquest Evangeli, les paraules de Jesús des l·len op misme: el Regne és una pe ta
llavor, la més pe ta, que creix com un gran arbre. Compar m aquest op misme, basat
en la fe, o som una mica incrèduls, cercant senyals que prescindeixen de la necessitat de
fe i con ança?
Miro al meu voltant i dintre meu, els signes de la presència del Regne, sovint molt pe ts
però forts i en creixement.
Jesús vol donar-nos la visió i tractar de fer-nos entendre com és el Regne del cel i la relació que això té amb els seus lls els que formem l'Església. La quan tat de llevat és pe ta, però el seu efecte és molt més gran que no pas la seva grandària. Perquè això succeeixi, el llevat ha de ser una sola cosa amb la resta de la massa, perquè ns i tot la més
pe ta de les separacions la faria ine caç. Exteriorment perd la seva iden tat, però, de
fet, és l'única manera amb què pot acomplir la seva missió.
L'Església és una pe ta porció en el gran univers. I els que formem el cos mís c de Crist
hem de ser, com ens ho diu un altre passatge de l'escriptura, «sal de la terra i llum per al
món».
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Valoro les coses senzilles, les de cada dia… el creixement sense protagonismes, la delitat en cada moment; l'ajuda i la proximitat en cada circumstància; el bé que puc fer cada
dia creixent a poc a poc en amor i fraternitat….
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«La fe comparable al gra de mostassa és una fe que no és orgullosa ni segura d!ella mateixa, no pretén ser un gran creient fent el ridícul en algunes ocasions! És una fe que en la
seva humilitat sent una gran necessitat de Déu i, en la pe tesa, s'abandona amb plena
con ança a Ell. És la fe la que ens dóna la capacitat de mirar amb esperança els alts i
baixos de la vida, la que ens ajuda a acceptar ns i tot les derrotes i els pa ments, sabent
que el mal no té mai, no ndrà mai l'úl ma paraula. Com podem entendre si realment
tenim fe, és a dir, si la nostra fe, encara que minúscula, és genuïna, pura i directa? Jesús
ens ho explica indicant quina és la mesura de la fe: el servei». (Àngelus de S.S. Francesc, 6
d'octubre de 2019).

PETICIONS
1. En aquest començament de l'any escolar, demanem fortalesa i valen a per afrontar
amb il·lusió aquesta nova etapa de la nostra vida. Demanem al Senyor que ens acompanyi en el nostre creixement personal i comunitari. PREGUEM EL SENYOR.
2. Demanem al Senyor per les nostres famílies, perquè siguin per a nosaltres el lloc on
ens hi sen m es mats, acollits, recolzats en tot moment. PREGUEM EL SENYOR.
3. Demanem per la nostra escola i per tots els que la formem. Perquè siguem una veritable comunitat educa va, on cadascú hi pugui desenvolupar la seva tasca amb responsabilitat, respecte i construint un ambient posi u de relacions. PREGUEM EL SENYOR.
4. Demanem per totes les persones que pateixen en el cos o en l'esperit: pels malalts i
els qui els cuiden, pels qui es troben sols i no se senten es mats; pels que pateixen a
conseqüència de la crisi o de la violència… PREGUEM EL SENYOR.
5. Demanem per la comunitat cris ana que és l'Església, per la nostra parròquia i per
tots els grups de joves i de fe que viuen amb alegria la seva amistat amb Jesús i els
valors de l'Evangeli que Ell ens va ensenyar. PREGUEM EL SENYOR.
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6. I no sols et demanem coses, Senyor. També et donem gràcies per tots els béns materials que poses a la nostra disposició, per l'amor rebut i ofert, per l'alegria, i el regal de
la nostra vida. PREGUEM EL SENYOR.
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OFRENES
• Calendari-Agenda: T'oferim aquest calendari escolar, com a símbol del nostre treball i
de la nostra responsabilitat diària al llarg del nou curs.
• Cartell inici de curs: Senyor, t'oferim el cartell amb el lema d'inici de curs: "L'alegria de
l'amor”. Que, en les nostres relacions de cada dia, visquem amb alegria i con ança,
conreant el respecte mutu.
• Pa i vi: Senyor, oferim pa i vi que esdevindran el teu Cos i la teva Sang, aliment en el
nostre camí de cada dia, perquè man nguem la fe i l'esforç diari amb la teva Ajuda i
Presència.

MONICIÓ I MISSIÓ FINAL
Els compromisos que a nivell de cada grup-classe ens proposem en aquest curs per tal
de posar tots els mitjans que ens ajudin a créixer en l'amor y a viure amb veritable alegria nostra vida de cada dia.
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VÍDEO: Podem acabar cantant aquest tema de Marcos Wi « Tu delidad »

