Tercer dia

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

“Es van sentir tots plens d’Esperit Sant”. (Ac 2,4)
“La profunditat de l’Aliança d’Amor defineix el grau del nostre lliurament. Mentre més gran és l’amor a un “tu”, més fort és l’impuls a pertànyer i donar-nos-en
a la Mare”. (P. Josep Kentenich ”Maria, si fóssimcom tu”)
L’amor de veritat, l’amor que infon l’Esperit Sant en els nostres cors, ens impulsa
al lliurament per alegrar l’altre, tot i que això suposi despreniment de mi mateix,
dels meus desitjos i gustos. En l’Aliança d’Amor, Maria també ens demana els
nostres regals d’amor. No es tracta d’acumular punts, com fan en tantes cadenes
de negocis, que per cert nombre et donen un obsequi. No, no ésaixí! Ella vol
que l’hi regalem tot per poder educar el nostre cor, per fer de nosaltres homes
i dones nous,capaços de construir una societat nova, el Regne de Déu entre
nosaltres . Res sense Tu, res sense nosaltres!
Cadascuna de les situacions que estem vivint, sigui que ens faci patir o que ens
alegri, cadascuna de les nostres riqueses però també de les nostres limitacions,
són el tresor que Déu ha posat a les nostres mans perquè poden ser un regal
per a la Mare de Deu. Les situacions que m’ alegren em conviden a agrair. Les
situacions que em fan patir són una crida en primer lloc a acceptar-les, que
no és el mateix que resignar-se a elles, acceptar-les com a punt de partida i
créixer en la confiança que si Déu les permet és per a un major bé encara que
no puguem veure-ho ara. Poder regalar-li a Maria el nostre agraïment, poder
regalar la nostra confiança en moments difícils, també els nostres esforços per
ser millors, el nostre creixement en l’oració, aquests són els regals que espera
Maria. I si nosaltres som generosos Ella ho és sempre més!

Estimada Mare i Reina: : Gràcies per haver vingut a casa nostra i per voler
ser la nostra Mare fins en els més petits detalls. Nosaltres ens sentim fills teus
molt estimats i per això et lliurem els nostres regals d’amor. (Oració personal)
Amén.
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Benvolgudes Famílies:
En aquest mes de Maig, mes dedicat a Maria, hem obert les portes de casa a la
Mare i Reina Tres Vegades Admirable de Schoenstatt. Ens podem preguntar què
ens ha mogut a això ?, pot ser que ja l’estiguéssim esperant o que tinguem una
necessitat molt concreta o que l’amor i la devoció que sentim per la Mare de Déu
ens ha portat a dir-li que “sí” a la seva visita, però si Maria està amb nosaltres és
també perquè Ella ens ha triat, Ella ha volgut venir a casa nostra, com va voler anar
corrent a casa de la seva cosina Elisabet quan va saber que la necessitava.
“Ella és la missionera que s’acosta a nosaltres per acompanyar-nos per la vida,
obrint els cors a la fe amb el seu afecte matern. Com una veritable mare, ella
camina amb nosaltres, lluita amb nosaltres, i vessa incessantment la proximitat
de l’amor de Déu“. (Papa Francesc, Evangelii Gaudium)
El Santuari de Schoenstatt neix el 1914, fruit de l’Aliança d’Amor que el P.
Josep Kentenich i un grup de joves seminaristes van segellar amb la Sma. Verge
demanant-li que faci d’aquest lloc un lloc de peregrinació i de gràcies i ells es
comprometen a lliurar-li els seus esforços per la santedat com regals d’amor. És
aquesta Aliança d’Amor la que ve avui a oferir-nos la Santíssima Verge en arribar
a casa nostra sota aquesta advocació, com a Mare i Reina Tres Vegades Admirable de Schoenstatt i ens convida a conèixer una mica més sobre el que significa
aquesta consagració de la mà del P. Kentenich, qui la va viure primer.

Primer dia

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

“En aquells dies, es va aixecar Maria i se’n va anar amb pressa a la Muntanya, en
un poble de Judea, va entrar a casa de Zacaries i saludà Elisabet”. (Lc 1, 39-40)
“La Mare de Déu no va viure per a Ella sola a la terra, sinó que va transmetre amb
gust als homes l’amor del qual vivia. (...) Gràcies a Déu, també durant la nostra
vida la Mare de Déu es troba amb nosaltres. Quant ens hem d’alegrar i per això
regalar-li el nostre amor filial! Sabem que pot donar-nos immensament més del
que nosaltres li donem. Ella arriba per servir a cada un amb el qual es troba. Amb
Isabel hauríem d’ exclamar: “D’on a mi que la Mare del meu Senyor vingui fins a
mi i em serveixi? La resposta és senzilla: Perquè Ella m’estima”. (P. Josep Kentenich
“Maria, si fóssim com tu”)

Malgrat tots els avenços de la ciència, de la comunicació, de la tecnologia, els
homes d’avui seguim experimentant una i altra vegada el nostre desemparament: solitud, malaltia, manca de treball, problemes de relació amb els altres,
veure com tants joves , fins i tot els nostres fills i néts, deixen de banda la fe que
hem intentat transmetre’ls. Tot això són situacions que ens fan sentir profundament la nostra petitesa i moltes vegades un gran dolor. I ara arriba la nostra
Mare, Maria, a visitar-nos. L’Aliança d’Amor que ens proposa des del Santuari
de Schoenstatt “és un recíproc intercanvi de cors, d’interessos i de béns” (P.J.K.).
Maria ens regala el seu cor, nosaltres li lliurem el nostre. Res sense Tu, res sense
nosaltres ! ja no estem sols davant totes aquestes situacions que ens toca viure ia
les que hem de respondre! Maria ens regala el seu cor amb tota la seva riquesa,
el seu amor i la seva confiança en Déu, ara Ella només espera rebre també el
nostre cor amb tot el que hi ha en ell, amb les seves ombres i les seves llums,
amb els seus dolors i les seves alegries, tot ho vol Maria, per regalar-nos el seu
amor.

Estimada Mare i Reina, gràcies per estar amb nosaltres. Tu véns avui amb
una petició: vols el nostre cor, però ¿per on camina? On està buscant els seus
suports, les seves seguretats, les seves alegries? Tu ens crides a cada un i ens
dius: “Vine!, entra en el meu gran cor amb el teu petit cor, deixa que trobi en
mi el seu recer, la seva confiança en que tot el que li passa és per al seu bé i ve
de l’amor de Déu, tot i que ara només contempli foscor. Vine !, descansa en mi,
rep el meu amor, la meva esperança, la meva confiança i mira aquesta situació
que tant et preocupa, o aquesta situació que t’alegra, o aquest anhel que sents,
mira-ho des del meu propi cor. (Oració personal) Amén.

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

Segon dia

“Feu el que Ell us digui”. (Jn. 2, 5)
“Ella (María) eleva cap a Déu els desitjos dels homes; però també ens porta fins
als desitjos de Déu: “Feu el que Ell us digui”. (Josep Kentenich “Desafiaments del
nostre temps”)

«“La Mare tindrà cura perfectament i vencerà”. Si ens lliurem a la Mare de Déu,
si ens abandonem totalment a Ella com ho fem en l’Aliança d’Amor, llavors és
evident que Ella té cura de nosaltres. “Mater perfectam habebit curam - La Mare
tindrà cura perfectament”. I això hem de dir-ho amb convicció. Qui abriga en
si aquesta certesa, ha de fer només una cosa en tota la seva vida, encara en les
situacions més greus: treballar per la Santíssima Verge i dir-li: “és la teva tasca!”,
Ja que l’Aliança no solament implica un intercanvi de cors , sinó també un intercanvi de dons i de tasques». (P. Josep Kentenich. “El fundador a les famílies”)
En les Noces de Canà podem contemplar d’una forma molt comprensiva aquest
intercanvi: Maria es preocupa per la necessitat dels nuvis i alhora perquè es
produeixi el miracle condueix als criats cap a Jesús. Nosaltres també estem
necessitats de petites i grans transformacions en la nostra vida i per això Maria
ens condueix sempre a Jesús. A l’Evangeli escoltem les seves paraules, els seus
consells, les seves invitacions, també a la Santa Missa i en el sagrament de la
confessió ens trobem amb Jesús, i així poc a poc, la nostra aigua es va transformant en vi. En Aliança d’Amor, li lliurem les nostres necessitats a Maria, en la
confiança que Ella “tindrà cura perfectament i vencerà” i Ella ens lliura el seu
gran interès, Jesús, perquè sigui també el nostre gran interès.

Estimada Mare i Reina: Tu que avui estàs a casa nostra, enmig de la nostra
família, mira’ns, si us plau, amb aquests ulls que saben veure les nostres necessitats molt millor que nosaltres mateixos. Nosaltres et portem la nostra aigua i
la posem davant teu i davant el vostre Fill. És el que tenim: les nostres preocupacions, les nostres limitacions, les nostres alegries, els nostres projectes i tu
ens dius: “feu el que Ell us digui”. Ajuda’ns a escoltar el que Jesús vol dir-nos,
a descobrir quina paraula seva ressona en el nostre cor, pot ser que ens demani que tinguem més fe, més confiança, o que siguem mansos i humils, o que
busquem primer el seu Regne, o que siguem misericordiosos . Ajuda’ns a trobar
una forma concreta per dur-lo a la vida. (Oració personal) Amén.
Verge Pelegrina de Schoenstatt

