
4. Acció de gràcies Agraeix la vida de Déu en tu rebuda el dia del 
bateig, Ell habita en tu i tu portes aquest vi millor que t'ha donat. Donant 
la vida pels altres en les petites coses de cada dia comparteixes 
aquest vi millor que t'ha estat regalat. Dóna gràcies a qui tant t'ha 
con�at.

       
      APROFUNDEIX 

Pregària (Salm 126)

Quan el Senyor renovà la vida de Sió, 
ho crèiem un somni. 

La nostra boca s'omplí d'alegria, 
de crits i de rialles. 

Els altres pobles es deien: 
"És magní�c el que el Senyor fa a favor d'ells!" 
 És magní�c el que el Senyor fa a favor nostre, 

amb quin goig ho celebrem! 
Renova la nostra vida, Senyor, 

com l'aigua renova l'estepa del Nègueb. 
Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls 

criden de goig a la sega. 
Sortien a sembrar tot plorant, 

carregats amb la llavor; 
i tornen cantant d'alegria, 

duent a coll les seves garbes. 
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L'ALEGRIA DE L'EVANGELI

)
"Feu tot el que ell us digui"
Les noces de Canà  (Jn 2, 1-12) 

     LLEGEIX
 
       El tercer dia es van celebrar unes noces a Canà de Galilea. Hi havia 
la mare de Jesús. També hi fou convidat Jesús, juntament amb els seus 
deixebles. Quan el vi s'acabava, la mare de Jesús li diu: 
-No tenen vi. 
Jesús li respon: 
-Dona, i jo què hi tinc a veure? Encara no ha arribat la meva hora. 
La seva mare diu als servidors: 
-Feu tot el que ell us digui. 
Hi havia allà sis piques de pedra destinades a les pràctiques de puri�cació 
usuals entre els jueus. Tenien una cabuda d'uns cent litres cada una. 
Els diu Jesús: 
-Ompliu d'aigua aquestes piques. 
Ells les ompliren �ns dalt. Llavors els digué: 
-Ara traieu-ne i porteu-ne al cap de servei. 
Ells li'n portaren. El cap de servei tastà aquella aigua convertida en vi. Ell no 
sabia d'on venia, però els servidors sí que ho sabien, perquè ells mateixos 
l'havien treta. El cap de servei, doncs, crida el nuvi i li diu: 
-Tothom serveix primer els millors vins i, quan els convidats han begut molt, 
serveix els més ordinaris. Però tu has guardat �ns ara el vi millor. 
Així va començar Jesús els seus senyals prodigiosos a Canà de Galilea. Així 
manifestà la seva glòria, i els seus deixebles van creure en ell. 
Després d'això va baixar a Cafarnaüm amb la seva mare, els seus germans 
i els seus deixebles, però tan sols s'hi quedaren uns quants dies. 

      MEDITA 
  
Amb aquest signe l'evangelista Joan fa iniciar la vida pública de 
Jesús. A l'Antic Testament les noces, el vi, l'alegria són icones de 
la salvació futura, del Regne de Déu on tot sofriment serà vençut. 
"Al tercer dia" -referència claríssima a la resurrecció- Jesús 
converteix l'aigua en vi, tornant així la joia a la celebració. 
Aquest text vol fer-nos tastar el vi millor de la vida nova en Crist 
i els germans. 
1. Contemplem l'escena, 
Has vist quanta gent? Quants colors, quines olors, sents la 
música? Quina joia poder celebrar amb els amics el nou projecte 
de vida d'una jove parella. Quin bon ambient! Taula ben parada, 
cants, converses, gestos, festa, entre amics, nens jugant, mirades, 
sense presses, corre el vi... s'hi pot respirar l'alegria.
2. Els personatges
Maria: ella és qui s'adona del que pot arribar a passar si s'acaba 
el vi. Jesús: quin diàleg fred amb la seva mare... com aquell que 
no li va la cosa. Els deixebles: observant el que allí passa. La 
parella: gaudint de la jornada. Els servents: estranyats fan el que 
Ell els diu. El cap de servei: felicitant als nuvis pel vi millor.
3. Mira al teu voltant. Segurament coneixes situacions, rostres 
concrets que sofreixen per soledat, droga, fracàs, trencaments, 
l'atur, esclavituds, pobreses, egoisme, injustícia, vida sense sentit, 
mort... Pensa en persones, ambients, institucions on hi falta el vi 
millor de la fe, l'esperança i la caritat. Segur en el teu cor també 
neixen aquestes experiències, han marcat el camí. Quan?
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( www.aplec2014.cat )

Mireu aquests dos vídeos sobre l'Alegria i responeu les preguntes que us 
plantegem a continuació. Una activitat per a créixer i compartir en 
grup: 

Alegria (Antònia Font)

            http://www.youtube.com/watch?v=9E5ah27Ipvw 

Alegría (Cirque du Soleil)

            http://www.youtube.com/watch?v=9tnsyqjfyQo   

    Pensa en tres fets on visquis o vegis l'alegria.
    Omplen de sentit la vida? Per què? 
    Què entens per alegria? On trobes la veritable alegria?
    Es pot viure amb alegria "amb la que està caient"? Com? 
   Pensa en un gest que porti a la veritable alegria en l'ambient on us 
trobeu: amics, xarxes socials, institut, família, parròquia, associació...


