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UNES PARAULES
Benvolguts i benvolgudes, continuem amb aquest bonic evangeli sobre 
Nicodem, que ja llegíem ahir, i m’ha semblat interessant compartir amb 
vosaltres, justament, unes boniques paraules per reflexionar sobre aquest 
evangeli que ens envia de nou Mn. Armand Puig, rector de l’Ateneu Univer-
sitari Sant Pacià. Escriu: «Pasqua és un nou naixement. Jesús digué a Nicodem 
que calia «tornar a néixer», i ara néixer «de dalt». Nicodem era un home 
experimentat en les coses de la religió, i gastava un cert escepticisme –allò 
que de vegades creix amb el pas dels anys. Però Jesús li parla de tornar a 
començar, d’una vida renovada a partir de l’aigua i de l’Esperit. Li parla, en 
darrer terme, de ressuscitar, de treure’s del damunt l’home vell, de renunciar 
als costums de sempre, d’immergir-se en els sagraments de la Pasqua. Enguany 
no hem tingut neòfits (nous batejats) el dia de Pasqua però potser cadascun 
de nosaltres s’ha de convertir en un neòfit, ha de passar pel baptisme 
espiritual, de la mateixa manera que aquests dies la immensa majoria del po-
ble sant de Déu ha hagut de rebre en mantes ocasions la comunió espiritual. 
El baptisme espiritual és el que Jesús avançà a Nicodem quan aquest el va anar 
a veure de nit. Jesús no va batejar Nicodem però li parlà de tornar a néixer i 
de fer-ho de dalt, és a dir, de l’aigua i de l’Esperit. Li va proposar passar per un 
baptisme espiritual. Doncs bé, a la manera de Nicodem, a partir d’aquesta 
Pasqua que tot just comença i durant la cinquantena pasqual que culminarà el 
dia de Pentecosta, podem recórrer un itinerari baptismal com a neòfits 
espirituals, és a dir, com a infants tot just nats».

Mn. Joan Soler i Ribas

L’EVANGELI (Jn 3, 7-15)
En aquell temps, Jesús digué a Nicodem: «Heu de néixer de nou. El buf del 
vent va allà on ell vol; en sents la remor, però no saps ni d’on ve ni on va. Una 
cosa semblant passa amb el qui neix del buf de l’Esperit». Li diu Nicodem: 
«Com pot ser tot això?» Li diu Jesús: «Tu, mestre famós d’Israel, no ho saps? 
Et dic amb tota veritat que parlem de coses que sabem i afirmem allò que 
hem vist, però vosaltres no admeteu el nostre testimoni. Si no em creieu quan 
us parlo de coses de la terra, com podreu creure’m quan us parlaré de les del 
cel? Ningú no ha pujat mai al cel, fora d’aquell que n’ha baixat, el Fill de 
l’home. I així com Moisès, en el desert, enlairà la serp, també el Fill de l’home 
ha de ser enlairat, perquè tots els qui creuen en ell tinguin vida eterna». 

COMENTARI
Continuant amb aquest evangeli i amb la reflexió que ens ha fet Mn. Armand 
Puig, crec que nosaltres també podríem seguir l’exemple de Nicodem. O 
sigui, sentir-nos sempre en formació permanent i en preparació continua per 
poder rebre en plenitud l’Esperit Sant. Sí. Com que havíem perdut una mica la 
fe, havíem deixat l’Esperit Sant com un nom bonic que dèiem de tant en tant, 
però amb el que no acabàvem de creure. Havíem perdut consciència que l’ha-
víem rebut en el nostre baptisme i confirmació i havíem oblidat que ens 
acompanyava en el nostre dia a dia. Recuperem-lo? Aprofitem, d’aquesta Pas-
qua que ens toca estar tancats a casa, per obrir més que mai les portes del 
nostre cor i descobrir-hi un Esperit que crema d’Amor. Visquem aquest temps 
de Pasqua fins a Pentecosta, com una etapa de preparació espiritual per poder 
despertar l’Esperit Sant i esdevenir persones noves per a unes comunitats que 
també seran noves. És el moment de fer com Nicodem i treure’ns l’home vell 
que portem al damunt, de saber renunciar als costums de sempre i deixar que 
sigui veritablement la força del Crist Ressuscitat i l’Esperit Sant que ens ha 
promès el que guiï la nostra església post-Coronavirus.
Un bonic repte per fer junts!

LECTURES DEL DIA

· Lectura primera
Ac 4, 32-37

Un sol cor i una sola ànima

· Salm responsorial
Sl 92

R. El Senyor és rei,                     
va vestit de majestat

·  Vers abans de l’evangeli
Jn 3, 15

El Fill de l’home                        
ha de ser enlairat,                

perquè tots els qui creuen          
en ell tinguin vida eterna

· Evangeli
Jn 3, 7-15

Ningú no ha pujat mai al cel, 
fora d’aquell que n’ha baixat,        

el Fill de l’home

SANTORAL

Sant Anselm,                            
bisbe i doctor de l’Església

Sant Conrad de Parzham, 
religiós caputxí

INTENCIONS DE MISSA

- Difunts:
Antonio Corró Domènech

Santiago Ferré Pedret
Lolita Martí Mateu

- Agraïment:
Als treballadors dedicats a la 
recollida de residus i escom-

braries i a la neteja viària
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