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UNES PARAULES
Benvolguts i benvolgudes, com us deia ahir us enviem en document adjunt la 
nota sobre el desconfinament a les nostres parròquies, seguint les fases del 
govern i la normativa del Sr. Bisbe. Us demanem perdó pels canvis que anem 
fent sobre la marxa, però són moments excepcionals i les decisions finals no 
depenen de nosaltres. Per això us agraïm la vostra comprensió.
Justament aquest fet de no tenir massa clar el que cal fer en cada moment, 
m’ha fet recordar una reflexió en una de les classes de filosofia moderna a la 
facultat. Venia a dir: En la mesura que ho volem tot perfecte, estem matant la 
possibilitat d’avançar, la possibilitat de somniar, perquè l’home ha de poder 
equivocar-se si vol arribar a ser un ésser humà complet, si vol ser lliure de 
veritat. Per què? Doncs perquè només descobrim que ens hem equivocat 
quan ens n’adonem que hi ha un camí que és millor i que no l’hem utilitzat. I 
com descobrim aquest camí? Pot ser amb l’assaig i error, o pot ser escoltant 
els qui ja l’han fet. I em sembla que en aquests moments, per desgràcia, 
provem molt i escoltem poc, perquè tot i que soc conscient que és una situa-
ció molt nova, també crec que, com a societat, ens ha faltat escoltar una mica 
més el que ens diuen els experts en la matèria i fer-ne cas.
I podria acabar aquí aquesta reflexió, però hi faltaria la dimensió en profun-
ditat, que és la que ha oblidat el nostre món. Perquè si us n’adoneu, aquest 
assaig i error, aquest escoltar o no escoltar, és també una lectura de la història 
sagrada i de la relació dels homes amb Déu, del seu saber o no escoltar. Déu 
ens ha donat la capacitat d’equivocar-nos perquè per fer-nos perfectes havíem 
de ser lliures, però al mateix temps, i sabent les dificultats que trobaríem, Déu 
ens ha anat acompanyant i ens ha enviat missatgers i profetes. Per tant, el que 
ha fet millor una o altra època de la història ha estat, sense cap mena de 
dubte, la capacitat que ha tingut cada generació d’escoltar a Déu. És un 
pensament bonic, no trobeu? Qui sap? I si tornem humilment a girar la nostra 
mirada cap a Déu? ¿I si recuperem un punt d’humilitat i repetim amb el 
salmista d’avui: «Apreneu governants de la terra, respecteu el Senyor»? Potser 
serà l’únic camí que ens quedarà per poder tornar a somniar com a societat. 
Encara hi som a temps.

Mn. Joan Soler i Ribas

L’EVANGELI (Jn 14, 1-6)
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Que els vostres cors 
s’asserenin. Confieu en Déu, confieu també en mi. A casa del meu Pare hi ha 
lloc per a tots: si no n’hi hagués, us podria dir que vaig a preparar-vos estada? I 
ja sabeu quin camí hi porta, allà on jo vaig». Tomàs li diu: «Senyor, si ni tan sols 
sabem on aneu. Com podem saber quin camí hi porta?» Jesús li diu: «Jo soc el 
camí, la veritat i la vida: ningú no arriba al Pare, si no hi va per mi». 

COMENTARI
Avui ens trobem amb el mateix evangeli que llegirem aquest diumenge, i que, 
per tant, ja tindrem temps de comentar llargament. Amb tot, crec que ens 
podríem centrar almenys en dos punts per a la nostra meditació. El primer, en 
lligam amb el que us deia en les paraules anteriors: Que els vostres cors 
s’asserenin. Per què? Doncs perquè heu posat la vostra confiança en Déu. 
Fixem-nos que la majoria de problemes ens venen perquè hem volgut fer 
passar en primer lloc el nostre orgull enlloc de l’amor de Déu. I en segon 
lloc, Jesús ens diu: «Ningú no arriba al Pare, si no hi va per mi». O sigui, si 
volem conèixer de veritat a Déu, mirem com ens el va presentar Jesús a 
través dels evangelis i tinguem el coratge de veure si és, o no, el mateix que 
prediquem.

LECTURES DEL DIA

· Lectura primera
Ac 13, 26-33

Déu, ressuscitant Jesús, ha 
complert la promesa

· Salm responsorial
Sl 2

R. Ets el meu fill;                       
avui t’he engendrat

·  Vers abans de l’evangeli
Jn 14, 6

Jo soc el camí, la veritat i la vida  
–diu el Senyor–;  ningú ve al 

Pare sinó per mi

· Evangeli
Jn 14, 1- 6

Que els vostres cors 
s’asserenin. Confieu en Déu, 

confieu també en mi.

SANTORAL

El Patrocini de la                 
Benaurada Mare de Déu

Sant Eladi, bisbe
Sant  Desiderat

INTENCIONS DE MISSA

- Difunts:
Josep Campí (aniversari)

- Agraïment:
Als investigadors, metges, 

infermeres i voluntaris              
que fan recerca científica
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