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UNES PARAULES
Benvolguts i benvolgudes, ja hem passat aquesta primera setmana de confi-
nament que ens ha d’ajudar a tots a superar aquesta crisi. Sou molts els que 
aneu trucant o escrivint i que mostreu l’esperança que omple el vostre cor, i 
que ens fa adonar de la capacitat que tenim com a societat d’anar endavant 
enmig de les dificultats més grans. Amb tot, després d’escoltar que el confi-
nament durarà encara un  parell de setmanes més, són vàries les persones que 
m’han comentat la seva preocupació pel seu futur econòmic quan tot això 
acabarà. I m’ha sabut greu. M’ha sabut greu perquè tota aquesta gent ja tenen 
prou mal de cap  assegurant que els seus pares i fills estiguin bé, que a més ara 
s’han de preocupar de com ho faran, ells mateixos, per continuar endavant amb 
l’economia familiar. I crec que per poder-ho resoldre ens cal recuperar les 
boniques paraules que el Sant Pare va fer arribar al Fòrum Econòmic de Davos, 
on els deia: «Cal situar a la persona humana al centre mateix  de la política, amb 
una mirada més integra i integradora de l’economia, fent créixer la solidaritat, 
especialment amb els més necessitats, que experimenten la injustícia social i 
econòmica. Tots som membres de l’única família humana i d’aquí emana el deure 
moral de tenir cura els uns dels altres». I això és el que volia dir, jo també, a tots 
aquells que ara miren el futur amb incertesa. Hem de confiar que si junts 
vencerem el coronavirus, junts tornarem a anar endavant i junts repensarem 
quina ha de ser l’economia que voldrem per al nostre present més immediat i 
pel futur dels nostres fills. Hi haurà un abans i un després del coronavirus. Que 
el després sigui per millorar, també, el nostre sistema econòmic.

Mn. Joan Soler i Ribas

L’EVANGELI (Jn 4, 43-54)
A Cafar-Naüm hi havia un funcionari reial que tenia el fill malalt. Quan sentí que 
Jesús havia tornat de Judea a Galilea, l’anà a trobar per demanar-li que baixés a 
curar el seu fill, que estava a punt de morir. Jesús li digué: «Només creieu quan 
veieu miracles i prodigis». Però el funcionari li deia: «Senyor, baixeu abans que no 
es mori el meu fill». Jesús li respon: «Ves, que el teu fill ja està bo». Aquell home 
cregué en la paraula que Jesús li havia dit i emprengué el camí de retorn. 

COMENTARI
Avui ens trobem, de nou, amb un evangeli magnífic on Jesús mostra el seu 
cansament. Està cansat que l’utilitzin, que se’n  recordin només d’ell quan les 
coses van malament. I per això quan  aquell home li demana un favor Jesús li diu: 
«Només em voleu pels vostres interessos». El funcionari sap que Jesús té raó. 
Accepta la crítica i li repeteix la mateixa demanda: «Podeu ajudar al meu fill?».
Per què Jesús li ho fa demanar dues vegades? Moltes vegades, meditant aquest 
text he pensat en  les vegades que jo he demanat alguna cosa per a mi. Si me 
l’han negada, potser per orgull, potser també per cansament, no l’he demanada 
més i he marxat. Però quan m’ha tocat demanar per aquells que estimo, per 
aquells que tenen de veritat necessitat, no m’ha fet res abaixar-me, menjar-me 
l’orgull i tornar a demanar. Per què? Doncs, perquè quan un estima de veritat i 
oblida el seu propi jo, descobreix a l’altre que és més important que un mateix. 
Jesús volia saber si aquell funcionari feia la demanda per ell,  perquè no podria 
viure sense el seu fill, o si ho demanava pel seu fill, perquè volia, senzillament, 
que encara pogués gaudir de la vida.
¿Per què no aprofitem avui, nosaltres, a la llum d’aquest evangeli, de preguntar-
nos si tot el que estem fent en la nostra vida ho fem realment per nosaltres o 
ho fem pels altres? Per què no ens aturem i pensem què és el que demanaríem 
per a les persones que estimem? ¿Si demanaríem el que nosaltres creiem que els 
hi farà bé, o si demanaríem el que de veritat necessiten? La primera demanda és 
fàcil, perquè jo ja he fet els plans sobre els altres, però la segona és més difícil, 
perquè vol dir aprendre a escoltar quin és el bonic projecte que l’altre amaga en 
el seu cor. Preguntem-li-ho?
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LECTURES DEL DIA

· Lectura primera
Is 65, 17-21

No s’hi sentiran mai més        
plors ni crits de dol

· Salm responsorial
Sl 29

R. Amb quin goig                       
us exalço, Senyor

·  Vers abans de l’evangeli
Am 5, 14

Cerqueu el bé i no el mal;         
així trobareu la vida                     

i el Senyor serà amb vosaltres

· Evangeli
Jn 4, 43-54

Ves, que el teu fill ja està bo

SANTORAL

Sant Josep Oriol                     
Sant Toribi de Mogrovejo           
Santa Rebeca de Himlaia

INTENCIONS DE MISSA

- Difunts:
Preguem pels molts morts,  

que moren sols, sense             
poder-se acomiadar                

dels seus éssers estimats

- Agraïment:
Per la gent de Càritas, Creu 

Roja i altres organitzacions de 
voluntaris que continuen 

ajudant als més necessitats


