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DE FARISEUS I PUBLICANS
De vegades quan reses et surt el fariseu que portes dintre. I llavors t’apropies una 
mica de Déu, i li dius: «sóc dels teus», però en realitat el que li estàs dient és: «Tu ets 
dels meus». I, sense adonar-te’n, se't cola el mirar per sobre de l'espatlla als altres, els 
que no creuen, o creuen de manera diferent; els que celebren diferent que tu; els que 
sobre els diferents problemes se situen en un altre lloc, tenen altres opinions o 
perspectives. Arrufes el nas, per dins, encara que per fora el teu rostre sigui plàcid i 
serè. Et sents més segur en les teves conviccions, i els detestes una mica -encara que 
mai utilitzaries el verb detestar- perquè no són com tu.
De vegades, quan reses treu el cap el publicà. I llavors dius a Déu, amb una barreja 
de greu i acceptació, dolor i confiança: «Això és el que hi ha». I ho dius sense repte ni 
rendició, sense arrogància ni ego. Llavors expresses, des del fons del teu cor, que no 
pots, que no saps, que no aconsegueixes, però que tot i així, camines, confiant que 
amb el teu fang Déu sabrà què ha de fer. I ofereixes el teu amor, de vegades enfosquit 
per l'egoisme; i les teves mans vacil·lants, i els teus dubtes. I, en el teva fragilitat més 
absoluta, l'oració es torna una abraçada.

(José María Rodríguez Olaizola, sj  https://pastoralsj.org/)
  

FESTA DE SANT PERE I SANT PAU
Gràcies, Senyor, per haver escollit sant Pere 
com a cap de la teva comunitat de deixebles. 
El vas transformar i ell, que era pescador, 
esdevingué pescador d'homes, evangelitzador.
Va deixar la barca i les xarxes i salpà cap a noves rutes, 
tot seguint les teves petjades. 
Va continuar sent un home feble, 
fins al punt de negar-te davant dels teus perseguidors. 
Però t'estimava de tot cor 
i per això li vas encarregar de pasturar el teu ramat.
Gràcies per sant Pau,
un home massa segur de les seves conviccions. 
Pretenia defensar la veritat i la Veritat el va visitar. 
Vas capgirar la seva vida i li vas mostrar un nou camí. 
De perseguidor el vas convertir en seguidor teu. 
Gràcies, Senyor, per aquestes dues persones, Pere i Pau, 
que, enamorats de Tu, han fet que, 
amb les seves paraules i el seu testimoni, 
també et coneguem nosaltres i et comencem a estimar.

(«La Missa de cada dia», Juny 2020)

PREINSCRIPCIONS AL CAU 2020-2021
A partir del primer de juliol s’obren les 

preinscripcions al CAU de l’Agrupament 
Escolta  i Guia Pla de l’Estany, pel curs 

vinent. Podeu fer-ho entrant a 
http://aeigpladelestany.hol.es
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