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UNES PARAULES
Benvolguts i benvolgudes, deixeu-me continuar compartint amb vosaltres una 
part de l’homilia d’aquest diumenge, quan recordant la carta de San Pere, 
acaba dient: «Guardeu neta la vostra consciència; així els qui critiquen la 
vostra bona conducta de cristians s’hauran d’avergonyir d’haver-ne malpar-
lat». Ho trobo preciós, perquè ens està dient, si intentem viure amb plenitud 
al missatge de l’evangeli, que hi haurà gent que us criticarà, però això no m’ha 
d’afectar, perquè allò que és important és que vosaltres tingueu la consciència 
neta, o sigui, que la seva crítica sigui falsa. I tant, que sí. Perquè davant dels 
homes es pot dur una doble vida, però no davant de Déu. I com s’aconsegueix 
tot això? Doncs, amb un veritable testimoni de vida. Sí. Caldria que recupe-
réssim el valor del testimoniatge. Us he recordat moltes vegades aquelles 
boniques paraules de Pau VI: «La gent escoltarà abans un testimoni que un 
mestre». I tots podem ser testimonis. No és una cosa extraordinària, sinó que 
pertany a la nostra mateixa essència de batejats, però no com un volunta-
risme extern, sinó com el fet de deixar sortir a fora el Crist que viu al nostre 
interior. La gent que s’esforça contínuament per fer el bé, acaba essent estèril 
perquè es cansa, i finalment es queixa perquè el seu esforç no és reconegut. 
No ho feien per Jesús ni pels altres. Ho feien per ells. No ho feien per amor, 
sinó per orgull. No serveix per res. Però aquelles persones que es despullen 
de tots els seus egoismes i es converteixen en miralls de Jesús, esdevenen uns 
testimonis que no es cansen ni cansen. És el que cantava San Juan de la Cruz: 
«El alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa». Perquè hi ha persones que 
es cansen de servir perquè no estan plenes del Crist, hi ha persones que 
cansen perquè volen forçar un testimoni que no neix de l’amor sinó de 
l’orgull, i finalment hi ha aquelles persones lliures que se senten estimades per 
Déu i que volen portar aquest amor a tothom. Aquestes últimes són les que 
necessitem. No volem ni frenètics d’activitat que no donen fruit, ni fanàtics 
sense amor que no sembren res i que tallen el poc que creix. Volem una 
comunitat plena de persones que han fet experiència de la seva fragilitat, que 
s’han posat confiadament en mans de Déu i que han decidit estimar als altres 
de la mateixa manera que ells han experimentat l’amor de Déu i el perdó dels 
altres. Aquests són els testimonis que necessitem.

Mn. Joan Soler i Ribas

L’EVANGELI (Jn 16, 5-11)
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Ara me’n vaig al qui m’ha 
enviat, i cap de vosaltres no em pregunta on vaig, però teniu el cor ple de 
tristesa perquè us he dit això. Amb tot, us dic la veritat: us convé que me’n 
vagi; si no me n’anava, no us vindria el Defensor, però quan hauré marxat, us 
l’enviaré». 

COMENTARI
Jesús continua avui prometent-nos que ens enviarà l’Esperit Sant. ¿No seria un 
bon moment avui de veure quin és el nostre testimoni com a cristians davant 
del món i de veure si a la nostra comunitat, si a la nostra vida, no hem oblidat 
que hem rebut un baptisme de l’Esperit? Som-hi doncs, sacsegem el nostre 
interior, descobrim-hi aquest Esperit que havíem amagat i tornem a ser veri-
tables testimonis del Crist enmig del món. I veureu que, per sorpresa vostra, 
quan deixeu de predicar-vos a vosaltres mateixos, i prediqueu només el Crist, 
primer amb la vostra vida i després amb les vostres paraules, el vostre missat-
ge arribarà millor i el món serà més feliç d’haver-vos trobat i d’haver trobat a 
Jesús a través vostre.

LECTURES DEL DIA

· Lectura primera
Ac 16, 22-34 

Creieu en Jesús, el Senyor, tu i 
tota la teva família, i us salvareu

· Salm responsorial
Sl 137

R.  La vostra dreta                    
em salva, Senyor

·  Vers abans de l’evangeli
Jn 16, 7.13 

Us enviaré l’Esperit de la 
veritat –diu el Senyor–;              

ell us guiarà cap al coneixement 
de la veritat sencera 

· Evangeli
Jn 16, 5-11

Si no m’anés,                            
no us vindria el Defensor

SANTORAL

Sant Iu
Sant Pere Celestí, papa

Santa Ciríaca
Santa Prudenciana

INTENCIONS DE MISSA

- Difunts:
Família Badia-March

Alfons Molons Candela

- Preguem junts:
Pels infants que han nascut        

les darreres setmanes,          
perquè creixin plens de salut
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