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UNES PARAULES
Benvolguts i benvolgudes, ens cal, més que mai en el nostre món, poder fer el 
que ens deia sant Pau: «Donar raó de la nostra esperança». Per això ens cal 
fer una reflexió profunda de la nostra fe i m’agradaria ajudar-vos-hi a través 
d’alguns escrits. Llegim avui una part de la bonica carta que ens va enviar el 
bisbe auxiliar de Roma, Mons. Daniele Libanori i que compartia ahir amb vo-
saltres a l’homilia que vau escoltar. Escriu: 
«Ja no és el moment de les útils exhortacions del tipus, “estimem-nos molt” 
que són necessàries i van molt bé. Però cal anar més enllà, perquè la veritable 
caritat, no és en paraules amables o copets a l’espatlla per animar. El món 
necessita de l’Església alguna cosa més. El món espera raons que ens ajudin a 
acceptar i a viure amb maduresa el que ens està passant, té necessitat urgent 
de motius seriosos i veritables, perquè el món que havíem construït s’ha 
trencat de cop i ha desvelat una angoixant foscor. És temps de deixar aquests 
missatges sentimentalistes per dir coses serioses. L’Església ha de tornar a dir 
a aquell que, sorprès pel que passa, busca avui la bona raó per viure, que 
aquesta raó es troba en la mort i en la resurrecció de Jesús. Perquè si aquest 
any no podem celebrar la Pasqua en la litúrgia, no és menys cert que el 
Senyor mateix no deixa de celebrar-la en la gran litúrgia de la història en la 
qual ens demana de viure aquests dies». I tant, que sí. En definitiva, la pregunta 
és: «Què és allò d’específic que predica l’evangeli?». Que cadascú intenti 
donar-hi una resposta.

Mn. Joan Soler i Ribas

L’EVANGELI (Mt 28, 8-15)
En aquell temps, les dones, amb por, però amb una gran alegria, se n’anaren 
corrents del sepulcre per anunciar-ho als deixebles. Jesús els sortí al pas i les 
saludà dient-los: «Déu vos guard». Elles se li acostaren, se li abraçaren als peus 
i l’adoraren. Jesús els digué: «No tingueu por. Aneu a dir als meus germans que 
vagin a Galilea i que allà em veuran».

COMENTARI
Comentem dues frases: La primera: «Les dones, amb por, però amb una gran 
alegria...». Com poden lligar la por amb l’alegria? Doncs és molt senzill. Poden 
lligar perquè no és una por irracional, sinó la por que neix quan de sobte te 
n’adones que has descobert alguna cosa que va més enllà del que et podies 
imaginar i tens por de perdre-ho. Com quan has d’acomiadar-te d’algunes 
persones i sents en el cor una alegria immensa per haver-les conegut, però al 
mateix temps tens por per si no les tornaràs a veure, o per si no tornarà a 
ser com abans. I la segona frase és que Jesús els hi diu: «Torneu a Galilea». O 
sigui, torneu als orígens. Torneu allà on tot va començar. Allà on el vostre cor 
estava ple d’ideals, on el vostre cor era encara jove.
Per què aquestes dues frases? Doncs perquè crec que és el que hauríem de 
fer avui. En primer lloc, mirar què és tot allò que ens omple d’alegria i que ens 
faria realment por de perdre. És que hi dediquem el temps que es mereix? I 
entre aquestes coses, és que hi ha la meva fe en Jesús? O sigui, la fe omple 
veritablement d’alegria el meu cor? És per a mi una força transformadora? I 
en segon lloc mirar quin és el nostre Galilea, o sigui, quin era el nostre somni 
quan vam començar. ¿Què ens pensàvem que podríem fer, què volíem fer, o el 
que Déu volia de nosaltres? Ho vam fer? Jesús ens diu avui: Cal que torneu a 
Galilea, cal que torneu allà on vau començar, allà on vau deixar els vostres 
somnis, allà on us pensàveu que tot era possible. I per si teniu dubtes, Jesús us 
diu: «No tingueu por». Per què? «Doncs perquè és només a la vostra Galilea 
on podreu trobar a Jesús». Que tingueu un bon viatge cap als vostres orígens.
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LECTURES DEL DIA

· Lectura primera
Ac 2, 14.22b-33

Aquest Jesús, Déu l’ha 
ressuscitat. Tots nosaltres           

en som testimonis

· Salm responsorial
Sl 15

R. Guradeu-me, Déu meu,            
en vós trobo refugi

·  Vers abans de l’evangeli
Sl 117, 24

Avui és el dia en què                  
ha obrat el Senyor:             

alegrem-nos i celebrem-lo

· Evangeli
Mt, 28, 8-15

Aneu a dir als meus germans 
que vaig a Galilea                           

i que allà em veuran
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