Tercer dia

En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. Amen.

“Així, doncs avui segellem l’aliança d’amor amb la nostra estimada Mare de
Déu. Li confiem el destí del nostre poble i de la nostra pàtria. Diligentment li
oferim aportacions al capital de gràcies. En totes les situacions trobarem el camí
cap al seu Santuari. Plens de confiança marxem cap al futur i no ens cansem de
repetir la paraula de sant Vicent Pallotti: Mater habebit curam. Ella s’encarrega
de la nostra salvació i del bé del poble i de la pàtria. Poden estar segurs d’això”.
(P. Josep Kentenich, Espiritualitat d’Aliança)
Davant nostre tenim un temps d’estiu que volem que
sigui un temps d’anar cap al germà i alegrar-nos amb
ell, com ens convida el Papa Francesc. Veiem la necessitat en que es troba el nostre món de l’amor de Déu,
però alhora sentim el pes d’un entorn especialment
hostil i impermeable a tot el que tingui a veure amb
la fe i amb Déu, per això aquestes paraules del P. Josep Kentenich ens omplen
d’esperança i alegria. Què hem de fer? Lliurar-li a la nostra Mare, nostres “aportacions al capital de gràcies” que són els nostres regals d’amor. Per l’Aliança d’Amor
que segellem amb la Mare de Déu, Ella espera la nostra seriosa col·laboració amb
la gràcia, d’aquí neix el lema: Res sense Tu, res sense nosaltres! Prenem seriosament
aquest lliurament d’amor i mirem esperançats el futur!
Què podem regalar en concret com “aportacions al capital de gràcies” per viure
aquest estiu missioner??
- Estar atents als èxits i coses bones que fan els que tenim al nostre costat,
per alegrar-me amb ells, agrair i celebrar-ho junts.
- Com Maria, la nostra Mare, ser respectuosos i bondadosos amb els altres,
de manera que no se sentin envaïts ni molestos, sinó que se sentin estimats i valorats.
- La nostra pregària diària.

Oración: Estimada Mare i Reina accepta els nostres regals d’amor per viure
un estiu missioner i ocupa’t tu d’aquells que et confiem: res sense tu, res sense
nosaltres!
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Benvolgudes Famílies
Un any més en els mesos de juny,
juliol, agost i setembre la Verge
Pelegrina vol seguir acompanyant
les nostres vides i impulsant un
estiu missioner perquè en aquest
espai privilegiat on podem gaudir
de bon temps, de dies més llargs,
de vacances, de moltes possibilitats
per trobar-nos amb la família, amb
els amics, conèixer gent nova, llocs
nous o senzillament disposar d’una major tranquil·litat, sapiguem posar enmig
de tot això l’amor de Déu.
L’amor enriqueix les nostres relacions personals, ens impulsa a arribar al germà, ens disposa per acollir-lo en el nostre cor. Quina alegria saber que l’altre
pot sentir-se bé al meu costat! No te importància que les seves idees siguin
diferents de les meves, la seva forma de veure la vida, el seu caràcter, la seva
forma d’expressar-se, si prenc consciència que ell també és un fill de Déu i que
Déu vol fer-li arribar el seu amor a través meu. Així tindrem moltes oportunitats
d’alegrar-nos amb els altres com ens demana el Papa Francesc en la seva exhortació apostòlica Amoris Laetitia!
A l’inici del nostre estiu missioner celebrem la festa de la Pentacosta. Igual que
a la primera Pentacosta de la història, Maria implora per a nosaltres “la promesa
irrupció de l’Esperit Sant per la qual van ser transformats febles homes i s’indica
a l’Església la ruta de victòria”. (P. Josep Kentenich, “Cap al Pare”, v 353) Així, amb la
força de l’Esperit Sant volem sortir a l’encontre dels nostres germans per alegrarnos amb ells i portar-los l’amor de Déu que habita en els nostres cors. Que així
sigui.

Bon estiu missioner!

Primer dia
En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. Amen.
““Quan una persona que estima pot fer un bé a un altre, o quan veu que a l’altre
li va bé a la vida, ho viu amb alegria, i d’aquesta manera dóna glòria a Déu,
perquè «Déu estima el qui dóna amb alegria» (2Co 9,7). Nostre Senyor aprecia
de manera especial a qui s’alegra amb la felicitat de l’altre. Si no alimentem la
nostra capacitat de gaudir amb el bé de l’altre i, sobretot, ens concentrem en
les nostres pròpies necessitats, ens condemnem a viure amb poca alegria, ja
que com ha dit Jesús «hi ha més felicitat en donar que en rebre» (Ac 20,35). La
família ha de ser sempre el lloc on algú, que aconsegueix alguna cosa bona en
la vida, sap que allà ho van a celebrar amb ell”. (Amoris Leatitia)
Tot aquest curs hem treballat per portar a la vida els ensenyaments que el Papa
Francesc ens ha regalat en el capítol IV de l’Exhortació Apostòlica Amoris Laetitia i ara tenim davant nostre un temps molt oportú per posar en pràctica la invitació que ens fa, d’alegrar-nos amb els altres. Pensem en primer lloc en els que
tenim més a prop. S’ha acabat un any acadèmic. Segurament aquelles persones
que tenim al nostre costat han aconseguit èxits, poden ser grans o petits, potser
ells mateixos no ho han valorat, però nosaltres podem alegrar-nos amb ells per
aquestes petites o grans superacions personals, amb les nostres paraules, amb
els nostres gestos, fins i tot podem preparar alguna sorpresa per celebrar-ho i
donar gràcies a Déu per això, perquè tot ve del seu amor.

Segon día
En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. Amen.
“Què va dir Crist als Apòstols? Que havien d’anar a Jerusalem, romandre en el
Cenacle fins que vingués l’Esperit Sant i, després, sortir a donar testimoni d’Ell.
En aquest context vull dir el següent: no només hem de pensar en el cel sinó que
també, com a catòlics, tenim el deure de procurar que la terra arribi a ser un tros
de cel”. (P. Josep Kentenich, “La perfecta alegria de viure”)
Amb cada visita, Maria ens apropa de forma molt especial “un tros de cel”, és
l’atmosfera que Ella porta en el seu cor i que es transmet al seu voltant. Sí nosaltres poguéssim també tenir aquesta atmosfera en el nostre propi cor! ... Qui no
voldria acostar-se a una atmosfera així, qui no se sent a gust en un lloc on és
respectat i valorat? Nosaltres volem viure un estiu missioner per amor a Maria i
a Jesús, per amor també als nostres germans i en aquest context ens ressonen les
paraules del Papa Francesc: “Alegreu-vos amb els altres”, “És a dir, s’alegra amb
el bé de l’altre, quan es reconeix la seva dignitat, quan es valoren les seves capacitats i les seves bones obres“. (Papa Francesc, Amoris Laetitia). Anem doncs cap
a ells, més que amb normes o imposicions, anem amb la nostra disposició per
acollir, per respectar, per acompanyar, amb la consciència que en el nostre cor
portem a Jesús i Maria i que cada persona que es trobi amb nosaltres es troba
també amb Ells i entra en contacte amb l’atmosfera de cel que ens regalen.

Oració: Estimada Mare i Reina, Tu arribes novament a casa nostra, no és que

Oració: Estimada Mare i Reina: Avui volem demanar-te que prenguis possessió

habitualment no ens acompanyis, però al tenir-te aquí present al teu Santuari
Pelegrí ens fas més propera la realitat del teu amor i la teva preocupació per
nosaltres, per això ara amb molta confiança podem expressar-te tot el que portem al cor (Un moment de pregària personal). Estimada Mare, regala’ns especialment la teva capacitat d’observar la vida i ajuda’ns a descobrir aquells èxits
de les persones que poses al nostre costat per poder alegrar-nos amb elles i junts
donar gràcies a Déu.

del nostre cor, que el nostre cor sigui el teu Santuari on regni una atmosfera de
cel perquè aquí estàs tu, on puguis també repartir les teves gràcies a totes les
persones que es trobin amb tu en ell , per això tots els dies d’aquest estiu missioner volem resar-te:
“Fes-nos semblants a Tu i ensenya’ns a caminar per la vida
tal com Tu ho vas fer: forta i digna, senzilla i bondadosa,
repartint amor, pau, i alegria.
En nosaltres recorre el nostre temps
preparant-lo per Crist Jesús. (P. Josep Kentenich, Cap al Pare)
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