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UNES PARAULES
Benvolguts i benvolgudes, estem al mes de maig, el mes de Maria. Ja ho sé que 
avui d’això ja no se’n parla gaire, però jo vaig tenir la sort d’anar a un col·legi 
de religioses d’Olot que em van marcar molt positivament. Recordo que el 
mes de maig portàvem flors dels jardins de casa, o que trobàvem pel camí, i al 
començament de classe els posàvem en un gerro que teníem a l’aula i 
cantàvem una cançó a la mare de Déu. Era bonic. Nou anys més tard, la meva 
germana petita que anava al mateix col·legi, ja no ho feien. Per què? No ho sé. 
Suposo que ja consideràvem antic començar el dia amb flors i cantant, sense 
presses... Per què em ve al cap? Doncs perquè aquesta setmana passada, com 
a delegat de vocacions, em va trucar un mossèn per explicar-me que hi havia 
un jove que s’estava plantejant la vocació de ser capellà. El mossèn li va 
preguntar, encuriosit, com havia descobert la vocació i el jove li va respondre: 
“L’àvia em va regalar un rosari, amb l’esperança que algun dia el faria servir. El 
duia sempre a la butxaca, com un record, però no l’havia resat mai, perquè el 
trobava avorrit. Uns dies, però, que passava per dificultats, vaig sentir curiositat 
per saber com es resava, bo i recordant a l’àvia, i ho vaig buscar a internet. De 
sobte, aquella repetició monòtona, va trencar el ritme vertiginós en el que 
vivia. Em va ajudar i mica en mica vaig tenir el desig d’agafar l’evangeli i 
entendre millor aquells misteris que meditava. Em va fascinar Jesús. Ara quan 
puc, vaig a portar alguna flor al santuari de la Mare de Déu”.
No ho trobeu bonic? Segur que aquella bona àvia, va fer la seva part des del 
cel, però el que és important, per a mi, és que aquella religiositat popular ha 
permès a aquell jove de fer el pas a l’evangeli, i de l’evangeli a una resposta 
generosa a Déu. Som-hi! Déu continua cridant per camins que no podríem 
sospitar. No us canseu de sembrar.

Mn. Joan Soler i Ribas

L’EVANGELI (Jn 12, 44-50)
En aquell temps, Jesús cridà: «Els qui creuen en mi no creuen en mi tot sol, 
sinó també en aquell que m’ha enviat. Jo, que soc la llum, he vingut al món 
perquè no es quedi en la fosca ningú dels qui creuen en mi. Si alguns dels qui 
m’escolten no accepten el que els dic, no soc jo qui els condemno, perquè la 
meva missió no és condemnar el món, sinó salvar-lo. Els qui no volen saber 
res de mi ni accepten el que els dic ja tenen qui els donarà la sentència: això 
mateix que jo he predicat els condemnarà al darrer dia, perquè jo no he parlat 
pas pel meu compte, sinó que ho comunico tal com m’ho ha dit el Pare».

COMENTARI
Aturem-nos amb dos punts de la missió de Jesús:
1. Ser llum. Que ningú es quedi en la fosca, o sigui, que ningú perdi el sentit de 
la vida, que ningú aturi el pas i es pensi que la seva vida no val la pena, que 
ningú visqui en la buidor d’haver perdut la fe.
2. Salvar el món, no condemnar-lo. I tant, que sí. Quantes vegades ho he dit, i 
quantes vegades ho repetiré. Quan escolto missatges d’un Déu venjatiu, d’un 
Déu que condemna, em pregunto: Qui és aquest Déu? Perquè en tot cas, no 
és pas el Déu de Jesús. Perquè Jesús ho diu per activa i per passiva. Al final, el 
que condemnarà a l’home no serà pas Déu, sinó ells mateixos per no haver 
fet cas de les paraules d’Amor que ha predicat. O sigui, el que jutjarà el final 
de la nostra vida, serà la nostra vida mateix, l’amor amb què haurem estimat, 
el que haurem compartit, el que haurem perdonat i el perdó que ens hauran 
demanat i que haurem donat.
El que ens diu avui Jesús, en definitiva, és: Estima i no tinguis por de res.

LECTURES DEL DIA

· Lectura primera
Ac 12, 24 - 13, 5

Consagreu-me Bernabé i Saule

· Salm responsorial
Sl 66

R. Que us lloïn les nacions,   
Déu nostre, que us lloïn             

tots els pobles ahora

·  Vers abans de l’evangeli
Jn 8, 12

Jo, que soc la llum,                      
he vingut al món

· Evangeli
Jn 12, 44-50

Perquè la meva missió               
no és condemnar el món,         

sinó salvar-lo

SANTORAL

El martiri de sant Joan,         
apòstol i evangelista

Santa Beneta
Sant Domènec Sàvio

Sant Justí

INTENCIONS DE MISSA

- Difunts:
Família Badia-March

- Agraïment:
Als pares i mares, nodridors de 

la flama de l’amor i de la 
convivència a les seves llars
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