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UNES PARAULES
Benvolguts i benvolgudes, ahir vam poder escoltar amb esperança com ben 
aviat tornarem a la normalitat. I tot i que ens caldrà encara molta paciència i 
ser molt curosos, veurem com aquesta humanitat tant estimada per Déu 
haurà vençut una nova dificultat. Però m’ha sorgit una pregunta: després de 
tants de dies de confinament, quan anirem a veure les persones que han estat 
o estan malaltes, que han perdut una persona estimada, o que pateixen per la 
soledat viscuda, què direm? I m’ha semblat bonic compartir-vos el fragment 
d’un escrit que ens va fer un bon amic a qui la malaltia el va aturar de cop: 
«Si vols venir a veure’m, pregunta’t per què véns. Necessito empatia, no 
compassió. Necessito més la profunditat del teu saber estar que les teves 
paraules. No banalitzis el meu sofriment amb massa optimisme, ni tampoc em 
sobre protegeixis. Necessito la teva escolta d’amic, no una ràdio. Si estic fluix 
i la meva forma de callar t’espanta, parla’m del que passa més enllà de la meva 
porta, de notícies que coneguis, no em facis reviure massa la meva malaltia... 
Tot i que, de veritat, si després d’una estona amb mi et descalces, a punt per 
baixar plegats a un lloc més sagrat, t’agrairé un “què tal estàs?” o fins i tot, 
amb delicadesa: “com ho estàs vivint?”. Interessa’t pel que m’importa. 
Necessito tendresa i una mirada als ulls amb dignitat. No tinguis pressa, però 
no em cansis molta estona, si no saps suportar el meu silenci. En general, 
guarda’t els consells: encara que siguin bons, són peces d’un altre trenca-
closques. En canvi, dona’m un xic d’humor, sense estridències, que em faci 
veure amb suavitat un costat simpàtic de la vida. Dona’m la possibilitat 
d’acostar el meu cor a algú més fràgil que jo, algú per qui pregar. La meva 
pobresa s’humanitza quan en lloc d’estar sempre rebent, també puc donar. 
Estimat amic, gràcies: amb la teva entrada em visita Déu, un hoste molt 
especial. Encara que no em trobis massa fi, la teva presència em recordarà 
que Ell no m’oblida».

Mn. Joan Soler i Ribas

L’EVANGELI (Jn 6, 44-51)
En aquell temps, Jesús digué a la gent: «Ningú no pot venir a mi si no l’atreu 
el Pare que m’ha enviat. I els qui venen a mi, jo els ressuscitaré el darrer dia. 
Diu el llibre dels Profetes que tots seran instruïts per Déu. Tots els qui han 
sentit l’ensenyament del Pare i l’han après venen a mi. Us ho dic amb tota 
veritat: els qui creuen tenen vida eterna. Jo soc el pa que dona la vida. Jo soc 
el pa viu, baixat del cel. Qui menja aquest pa viurà per sempre. Més encara: El 
pa que jo donaré és la meva carn: perquè doni vida al món». 

COMENTARI
Avui aquest evangeli ens pot donar dues senzilles claus de lectura. La primera 
és Jesús com a pa de vida. El mateix pa que mengem a cada Eucaristia, perquè 
l’Eucaristia és el pa que ens dona forces per continuar lluitant. L’Eucaristia és 
aquell moment en el qual Déu se’ns dona i ens diu: continuo aquí. No 
defalleixis. Tingues força. Continua lluitant. Continua creient. I la segona clau 
és el camí, el seguiment de Jesús: «Ningú no ve a mi si no l’atreu el Pare».  O 
sigui, encara tinc una missió per a tu. La vida és el gran regal que Déu fa a 
cada un de nosaltres. I cadascú ha de viure la seva. Tens molt de camí per fer i 
si bé el camí de cada un és diferent, el destí és el mateix: arribar a viure amb 
Déu des de l’amor. Perquè el més gran acte de llibertat és donar-me 
totalment a Déu i a través d’aquest acte, donar-me també als germans. Que la 
força de l’Eucaristia ens hi torni a ajudar ben aviat.

LECTURES DEL DIA

· Lectura primera
Ac 8, 26-40

Aquí tenim aigua. Per què no 
m’hi podries batejar?

· Salm responsorial
Sl 65

R.  Aclama Déu, tota la terra

·  Vers abans de l’evangeli
Jn 6, 51

Jo soc el pa viu, baixat del cel:   
–diu el Senyor–; qui menja 
aquest pa viurà per sempre

· Evangeli
Jn 6, 44-51

I els qui venen a mi, jo els 
ressuscitaré el darrer dia

SANTORAL

Sant Pius V, papa

Sant Josep Benet Cottolengo

Sant Indaleci

Santa Sofia
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