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UNES PARAULES
Benvolguts i benvolgudes, són molts els escrits i reflexions cristianes que van 
sortint aquests dies de confinament i que ens han servit per veure com la 
nostra fe continua interpel·lant en el món d’avui.
En un dels molts comentaris que m’han arribat aquests dies citaven a John 
Newman quan advertia que: «Una fe passiva, heretada i que no es pensa, 
acabarà en indiferència en les persones més cultes i en superstició en les 
persones senzilles». I em sembla que tenia bona part de raó, però amb una 
diferència, i és que no comptava que en el segle XXI la majoria de gent ja seria 
culte i que, per tant, ja no hi hauria ni tan sols superstició, sinó senzillament 
indiferència. Per què? Doncs perquè ens ha faltat fer aquest pas de la reflexió 
de la nostra fe. I això és important tenir-ho present. Ens cal ajudar-nos a 
repensar la nostra fe, però no des d’una teoria inassequible sinó aterrant en el 
nostre dia a dia, en les primeres qüestions que ens hem de formular. Recordo 
que quan estudiàvem el post Concili Vaticà II, amb els seus encerts i errors, 
ens van parlar de la figura d’un capellà, Jacques Loew, que va fundar l’Escola de 
la Fe per formar evangelitzadors. Ell deia que sempre començava la catequesi 
amb una pre-gunta. «Qui és Jesús?» I llavors podíem apreciar on va néixer, 
com va créixer, el treball amagat a Natzaret, com predicava l’evangeli, com va 
viure i morir pels seus ideals i per fer la voluntat de Déu. I tot això està molt 
bé, però, al final hem de poder dir: «Tot això que has fet, Jesús, és 
impressionant si ets un home però, i si fossis Déu? Perquè si no ets més que 
un home, la teva vida és un exemple preciós a seguir, però si ets Déu que has 
vingut a compartir el nostre patiment, que has vingut a salvar-nos, aleshores 
tot ha de canviar. Per això la pregunta que ens cal respondre és: Qui és Jesús 
per a mi?».
Què us sembla aquest pensament per començar? Perquè fins que no fem 
aquest pas real de creure veritablement en la divinitat de Jesús, la nostra fe 
sempre correrà el risc de ser passiva, heretada i a la llarga es convertirà en 
indiferència.

Mn. Joan Soler i Ribas

L’EVANGELI (Jn 14, 7-14)
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Si m’heu conegut a mi, heu de 
conèixer igualment el meu Pare: des d’ara ja el coneixeu i ja l’heu vist». Li diu 
Felip: «Senyor, mostreu-nos el Pare, i no ens cal res més». Jesús li diu: «Felip, fa 
tant de temps que estic amb vosaltres i encara no em coneixes? Qui em veu a 
mi veu el Pare. Creieu-me: jo estic en el Pare i el Pare està en mi; si no, creieu-
ho per aquestes obres. Us ho dic amb tota veritat: Qui creu en mi també farà 
les obres que jo faig, i fins en farà de més grans, perquè jo me’n vaig al Pare». 

COMENTARI
Retornem amb aquest evangeli per aturar-nos de nou en una frase a Felip: 
«Felip, fa tant de temps que estic amb vosaltres i encara no em coneixes?». 
Per què no proveu, cada un de vosaltres de canviar el nom de Felip pel vostre? 
Per què no proveu cada un de vosaltres d’escoltar com Jesús us diu: «Fa tant 
de temps que estic amb tu, i encara no em coneixes?». I no s’hi val dir: «Però 
si ja et conec! Si he estat sempre amb tu!». No s’hi val. Perquè això seria fer-
nos trampes a nosaltres mateixos. La resposta que vol Jesús és, senzillament: 
«Senyor, ho sé bé prou que m’ha costat ser fidel en la meva fe, però també ho 
sabeu prou bé com us estimo». I serà després quan Jesús et dirà: «Qui creu en 
mi farà les obres que jo faig». Som-hi! Que acabem de començar i tenim molt 
de camí per recórrer.

LECTURES DEL DIA

· Lectura primera
Ac 13, 44-52

Ara ens adrecem                       
als qui no són jueus

· Salm responsorial
Sl 97

R. Tothom ha vist, d’un cap          
a l’altre de la terra, la salvació 

del nostre Déu

·  Vers abans de l’evangeli
Jn 8, 31-32

Si us manteniu ferms                  
en el que jo us dic, sereu de 

debò deixebles meus,                   
i coneixereu la veritat

· Evangeli
Jn 14, 7-14

Qui em veu a mi veu el Pare

SANTORAL

Sant Isaïes, profeta
Sant  Alger 

Santa Casilda

INTENCIONS DE MISSA

- Difunts:
Carme i Pepita Tàpias Xamaní

- Preguem junts:
Per les dones encinta              

que esdevindran mares,              
perquè el Senyor els doni 

coratge i confiança
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