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UNES PARAULES
Benvolguts i benvolgudes, deixeu-me continuar amb el tema d’ahir: fer front a la 
por. I m’agradaria fer-ho a través del preciós missatge que ens va enviar el Sant 
Pare, divendres passat, en una de les celebracions que, segurament, quedaran 
marcades en les nostres retines fins al final de les nostres vides i de la història. 
Perquè a mi, almenys, em va impressionar. Veure al successor de Pere, ja gran, 
cansat, sota la pluja i en la immensa soledat d’una plaça buida. Una buidor que 
feia més gran la plenitud d’un Déu que es feia present en aquella creu que, a la 
feble llum del capvespre, era tan real, que en algun moment semblava que volgués 
parlar i dir-nos “Estic al vostre costat, no tingueu por”. Però no fou ell qui ho va 
fer, sinó el Sant Pare, reconfortant els nostres cors. Us convido a buscar-vos tota 
l’homilia a internet i a fer-ne meditació.
Jo us comparteixo només aquest petit fragment:
«Des de fa algunes setmanes sembla que tot s’ha enfosquit. Denses tenebres han 
cobert les nostres places, carrers i ciutats; s’han ensenyorit de les nostres vides 
omplint-ho tot d’un silenci que ensordeix i un buit desolador que ho paralitza tot 
al seu pas: palpita a l’aire, es nota en els gestos, ho diuen les mirades. Ens sentim 
espantats i perduts (...) i com els deixebles descobrim que no podem seguir 
cadascú pel nostre compte, sinó només junts. «Per què teniu por? Encara no 
teniu fe?». Senyor, aquesta tarda la teva Paraula ens interpel·la i es dirigeix a tots. 
En el nostre món, que Tu estimes més que nosaltres, hem avançat ràpidament, 
sentint-nos forts i capaços de tot. Cobejosos de guanys, ens hem deixat absorbir 
per les coses materials i trastornar per les presses. No ens hem aturat davant les 
teves crides, no ens hem despertat davant guerres i injustícies del món, no hem 
sentit el crit dels pobres i del nostre planeta greument malalt. Hem continuat 
impertorbables, pensant a mantenir-nos sempre sans en un món malalt. Ara, 
mentre estem en mars agitades, et supliquem: “Desperta, Senyor”. (...)
Necessitem el Senyor com els antics mariners les estrelles. Convidem Jesús a la 
barca de la nostra vida. Lliurem-li els nostres temors, perquè els venci. Igual que 
els deixebles, experimentarem que, amb Ell a bord, no es naufraga. Perquè aques-
ta és la força de Déu: Ell porta serenitat en les nostres tempestes, perquè amb 
Déu la vida mai no mor».

Mn. Joan Soler i Ribas

L’EVANGELI (Jn 8, 31- 42)
«En aquell temps, Jesús digué als jueus que havien cregut en ell: “Si us manteniu 
ferms en el que jo us dic, sereu de debò deixebles meus, coneixereu la veritat i la 
veritat us farà lliures”. (...) “Si Déu fos el vostre pare, m’estimaríeu a mi, perquè jo 
he sortit de Déu i vinc de Déu; no he vingut pas pel meu compte, sinó que ell 
m’ha enviat”».

COMENTARI
Avui el missatge de Jesús és molt clar. És un missatge alliberador. Una llibertat 
que ve del seu interior, perquè és conscient que el què fa no ho fa per a ell, sinó 
que ho fa per als altres i perquè ha rebut aquesta missió del seu Pare: «He sortit 
de Déu i vinc de Déu, no he vingut pas pel meu compte». I perquè ha vingut? 
Doncs, per fer-nos lliures. Recordeu sinó com comença la seva vida pública, en 
aquella sinagoga, quan diu: «Avui es compleixen en mi aquestes paraules: He 
vingut a portar la bona nova als desvalguts, a proclamar als captius la llibertat i a 
deixar en llibertat els oprimits. Genial. Aquest és Jesús! Aquest és el Fill de Déu. 
L’únic desig que té, l’únic que vol fer, és alliberar als homes de totes les presons 
exteriors o interiors, de totes les opressions, econòmiques o espirituals, i fer que 
visquin segons els plans de Déu. Per tant, la pregunta que podria ressonar avui, al 
llarg del nostre dia de confinament podria ser: Som lliures? Perquè si no ho som, 
com podrem ajudar als altres a alliberar-se? I qui és l’home lliure? Aquell que s’ha 
oblidat completament de si mateix i s’ha posat al servei dels altres per amor a 
Déu. Només així serem lliures. Lliures, fins i tot, en temps de confinament.
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LECTURES DEL DIA

· Lectura primera
Dn 3, 14-20.91-95

Déu ha enviat el seu àngel per 
alliberar els seus servents

· Salm responsorial
Dn 3, 52-56

R. Glòria i lloança per sempre

· Evangeli
Jn 8, 31- 42

Si el Fill us treu de l’esclavatge, 
sereu lliures de debò

SANTORAL

Sant Hug                               
Santa Teodora                        
Sant Venanci

INTENCIONS DE MISSA

- Difunts:
Marià Comí Castellà                   

(1r aniversari)

Manel Llorente Carro

- Agraïment:
Als farmacèutics i farmacèu-
tiques en els diferents àmbits 

de la seva activitat profes-
sional: farmàcia comunitària, 

farmàcia hospitalària, farmàcia 
primària, laboratori d’anàlisi, 

indústria, distribució...


