
Els pobres seran el nostre examen final    

Escoltant la història de l'eriçó i els seus

companys i preguntant-nos com responem

nosaltres  ... davant del feble, amb el diferent,

amb qui està sol, amb qui no té amics,...

  

Et convidem a reservar un moment durant

la setmana per escoltar què ens diu Jesús...

Catequesi en família

Mirant  l'Evangeli 

Pregant en família

Amb els pobres no ens hem de "rentar les mans "    

...  portar-ho a la pràctica

https://www.youtube.com/watch?v=wU2PXit6ixQ&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=wU2PXit6ixQ&t=21s
http://www.quierover.org/watch.php?vid=ffa76f840
https://www.youtube.com/watch?v=3gLiMHUJF3Q&t=68s
https://www.youtube.com/watch?v=3gLiMHUJF3Q&t=68s


L'Evangeli
Mt 25,31-46

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: 

«Quan el Fill de l'home vindrà ple de glòria, acompanyat de tots els àngels, s'asseurà

en el seu tron gloriós. Tots els pobles es reuniran davant seu, i Ell destriarà la gent els

uns dels altres, com un pastor separa les ovelles de les cabres, i posarà les ovelles a la

seva dreta i les cabres a la seva esquerra.»

Aleshores el rei dirà als de la seva dreta: ‘Veniu, beneïts del meu Pare, rebeu en

herència el Regne que ell us tenia preparat des de la creació del món. Perquè tenia

fam, i em donàreu menjar; tenia set, i em donàreu beure; era foraster, i em vau acollir;

anava despullat, i em vau vestir; estava malalt, i em vau visitar; era a la presó, i

vinguéreu a veure'm’. Llavors els justos li respondran: ‘Senyor, ¿quan et vam veure

afamat, i et donàrem menjar; o que tenies set, i et donàrem beure? ¿Quan et vam

veure foraster, i et vam acollir; o que anaves despullat, i et vam vestir? ¿Quan et vam

veure malalt o a la presó, i vinguérem a veure't?’. El rei els respondrà: ‘Us ho asseguro:

tot allò que fèieu a un d'aquests germans meus més petits, a mi m'ho fèieu’. 

«Després dirà als de la seva esquerra: ‘Aparteu-vos de mi, maleïts, aneu al foc etern,

preparat per al diable i els seus àngels. Perquè tenia fam, i no em donàreu menjar;

tenia set, i no em donàreu beure; era foraster, i no em vau acollir; anava despullat, i no

em vau vestir; estava malalt o a la presó, i no em vau visitar. Llavors ells li respondran:

‘Senyor, ¿quan et vam veure afamat o assedegat, foraster o despullat, malalt o a la

presó, i no et vam assistir?’. Ell els contestarà: ‘Us ho asseguro: tot allò que deixàveu de

fer a un d'aquests més petits, m'ho negàveu a mi’ I aquests aniran al càstig etern,

mentre que els justos aniran a la vida eterna».

Jesús és rei d’un regne on hi ha unes lleis molt especials...

Jesús ens proposa la llei de l’amor  
Jesús ens convida a viure atents. 

Estar atent significa saber estar de la millor manera possible.
estar alerta, col·laborar, veure el que es necessita al nostre

voltant, posar-me en el lloc de l'altre, entendre altres punts de
vista...

Dediquem un minut a pensar com puc estar atent/a a casa, a
l'esplai, a l'escola,...

Estem preparats per fer-ho? 
Què em proposo aquesta setmana?

Compartim l'Evangeli en família  ...

Catequesi en família



Catequesi en família


