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UNES PARAULES
Benvolguts i benvolgudes, continuo compartint algunes reflexions en aquests 
dies de confinament que sembla que ja es van  acostant cap a la seva fi. I avui 
m’agradaria fer-ho a partir de fragments agafats lliurement d’un text del Papa 
Francesc, que ha publicat la revista Vida Nueva en el seu últim número, perquè 
en ells, amb una gran delicadesa, el Sant Pare ens convida a repensar la nostra 
posició davant la realitat.
«S’han acabat els discursos que volen crear separacions perquè avui, més que 
mai, la nostra humanitat ha pres consciència que necessita de l’altre. La Pasqua 
ens vol ajudar a escoltar de nou la vida nova que es vol obrir a l’interior del 
nostre cor i l’Esperit ens vol obrir nous horitzons a través de la creativitat que 
ha nascut en cada un de nosaltres. Ens vol obrir nous camins que permetin que 
tothom pugui avançar, que no quedin tantes persones, tants de països ni tantes 
cultures al marge dels camins. Cal que entenguem que ja no es tracta de majo-
ries o de minories, sinó que es tracta de persones que han viscut experiències 
diferents, que tenen sensibilitats diferents, que volen construir un món diferent. 
La llei del més fort ja no té sentit, sinó que la llei que ha de predominar és la  llei 
de l’amor. Perquè els anticossos que guanyaran al virus de la Covid-19 seran els 
anticossos de la solidaritat, i això només s’aconseguirà si cada individu es sent 
formant part d’un projecte comú, d’un projecte on ell també hi té alguna cosa a 
dir, alguna cosa a fer. Ja no volem ser espectadors d’una història que ens han 
organitzat i que no acabava bé. Volem ser-ne protagonistes, perquè volem actuar 
com un sol poble. ¿Estem disposats a canviar els nostres estils de vida per fer 
fora la globalització de la indiferència i deixar pas a la civilització de l’amor? El 
primer pas passa per considerar a l’altre com a imatge de Déu, com a veritable 
germà. El primer pas només depèn de tu, no esperis que els altres comencin. 
Comença tu.»

Mn. Joan Soler i Ribas

L’EVANGELI (Jn 6, 30-35)
En aquell temps, la gent digué a Jesús: «Quin  senyal prodigiós ens doneu perquè 
nosaltres us creguem? Què podeu fer? Els nostres pares, estant en el desert, 
menjaren el mannà, tal com diu l’Escriptura: “Els donà l’aliment del seu blat 
celestial”». Jesús els respongué: «Us ho dic amb tota veritat: El pa que us va 
donar Moisès no era de debò el pa del cel, però el meu Pare sí que us dona 
l’autèntic pa del cel. El pa de Déu és el que baixa del cel per donar vida al 
món». Li diuen: «Senyor, doneu-nos sempre pa d’aquest». Els diu Jesús: «Jo soc el 
pa que dona la vida: els qui venen a mi no passaran  fam, els qui creuen en mi no 
tindran mai set». 

COMENTARI
Avui Jesús ha d’escoltar com el seu poble, tal com van fer amb Moisès, li demana 
cada cop més prodigis. Però Jesús ja no en vol fer més. Ell ha vingut per portar 
un missatge de llibertat. Així com Moisès havia alliberat el poble de l’esclavatge 
d’Egipte i els havia donat el mannà baixat del cel, ara Jesús ens vol alliberar dels 
nostres esclavatges interiors i es dona ell mateix com a menjar baixat del cel. 
Aquesta és la veritable llibertat. Jesús era tan lliure que no es va guardar res per 
a ell. Tant lliure que va donar la vida per a nosaltres. Tant lliure per dir-nos: “No 
treballeu per un pa que es fa malbé, sinó pel menjar que es conserva sempre i 
dona la vida eterna”. Jesús és tan lliure que davant un poble que té fam, els diu: 
“Busqueu primer a Déu, la resta se us donarà de més a més. Perquè Déu és 
l’únic que pot calmar la vostra fam”. Si Jesús no ens hagués deixat l’eucaristia, 
l’home fa temps que s’hauria mort de fam. Potser, en aquest temps d’absència de 
l’eucaristia, és quan n’hem començat a prendre consciència de veritat.

LECTURES DEL DIA

· Lectura primera
Ac 7, 51-8, 1a
Jesús, Senyor,                         

rebeu el meu esperit

· Salm responsorial
Sl 30

R. Senyor, confio el meu alè          
a les vostres mans

·  Vers abans de l’evangeli
Jn 6, 35

Jo soc el pa que dona la vida        
–diu el Senyor–; els qui venen  

a mi no passaran fam

· Evangeli
Jn 6, 30-35

El meu Pare, no Moisès, és el 
qui us dona l’autèntic pa del cel

SANTORAL

Sant Pere Chanel
Sant Lluís-Maria Grignion

de Montfort
Sant Prudenci, bisbe

Santa Valèria

INTENCIONS DE MISSA

- Difunts:
Pepita Sellés
Rosa Sellés

Francisco Guillén

- Agraïment:
Als nostres infants, que són el 
tresor més gran de la societat: 
que no els manqui l’alegria i 

suportin, amb l’ajut de tots, el 
temps restant de confinament
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