
Unes reflexions: 
 
1. L’autèntic coneixement no ve de l’estudi, 
sinó de la fe. No és el cap el que ens fa 
descobrir, enamorar-nos i voler seguir a 
Jesús. És un coneixement íntim, que ve del 
cor. 
2. Pau va fer tot un procés, de perseguir els 
Cristians a sorprendre’s, enamorar-se, 
prendre consciència i trobar el seu lloc. 
Partint de les nostres petites o grans 
misèries, també podem ser deixebles. 
3. El text ve de que Jesús es presenta com 
aliment (Eucaristia, pregària, Revisió de 
vida...)” Les paraules que jo us he dit son 
vida”. La paraula de Déu, es Vida, per a mi? 
4. Seguir Jesús és exigent i radical. En aquell 
moment, molts dels seus deixebles es van fer 
enrere... 

Llavors molts dels seus deixebles, 
després de sentir-lo, van dir:  
— Aquestes paraules són molt du-
res. ¿Qui és capaç d’acceptar-les?  
Jesús, sabent que els seus deixe-
bles murmuraven de tot això, els di-
gué:  
—Això us escandalitza? Doncs què 
direu quan veureu el Fill de l’home 
pujant on era abans? És l’Esperit qui 
dona vida; la carn no serveix de res. 
Les paraules que jo us he dit són 
Esperit i són vida. Però entre vosal-
tres n’hi ha alguns que no cre-uen.  
Des del principi, Jesús sabia qui eren 
els qui no creien i qui l’havia de trair. 
I afegí:  
—Per això us he dit que ningú no pot 
venir a mi si no li ho concedeix el 
Pare.  
Des d’aquell moment, molts dels 
seus deixebles es van fer enrere i ja 
no anaven més amb ell. Llavors Je-
sús digué als Dotze:  
—¿També vosaltres em voleu dei-
xar?  
Simó Pere li respongué:  
—Senyor, a qui aniríem? Tu tens 
paraules de vida eterna. I nosaltres 
creiem i sabem que tu ets el Sant de 
Déu .  

Text: Jn 6, 60-69 
Zona Baix Llobregat – Diòcesi de Barcelona 

Dia: 24/11/2019  
Hora:  10,15 (a les 10,30 començarem amb l’eucaristia 
de la comunitat   

Lloc:  Parròquia Sta. Maria del Gornal - Av. Carmen 

Amaya, 31, 08902 Hospitalet de Ll. 

Com arribar-hi:   Renfe R2, R2N R2S, FFCC R5, R6, R50, 
R 60, S 3, S4, S8, S9 Metro L-1- Bellvitge 

Nota: Si necessiteu cangur pels infants, aviseu la Núria 

abans de dimecres 20  al 654 952 770 . 

Tema: Tu tens paraules de 

vida eterna, la Formació Pistes:  
 
 1.Acullo totes les possibilitats de forma-
ció que se’m ofereixen: Lectures, xerra-

des, RdV, Ed’Ev, Pregària, Sagraments, 
testimonis, cursos...? 

 2.Com m’alimenta aquesta formació? Com 
en transforma? 

 3.Com comunico la riquesa rebuda en la 

formació? 


