
2 d’octubre de 2022 
APRENDRE A VEURE 

Aquests dies d'inici de curs estem intentant ressituar les di-

nàmiques de casa amb els nostres fills per a la seva implica-

ció en les tasques de casa (la veritat és que  solen fugir d’es-

tudi i caiem, erròniament, a fer-los-ho tot nosaltres). Des-

prés d'una estona de «parlar-ne» els demanem que posessin 

en un paper a quines tasques es podien comprometre (fins 

aquí res que no passi en qualsevol família). Però, el que ens 

va sorprendre va ser que els costava veure quines tasques 

cal fer. No eren capaços de descriure les mil i una coses que 

hi ha per fer en una casa. 

Potser això mateix ens pot passar en la vida. Igual no arribem a veure la quantitat de situaci-

ons que se'ns presenten diàriament per a poder ajudar, cuidar i col·laborar. Potser ens està 

succeint que no ens impliquem perquè no som sensibles a contemplar les situacions que neces-

sitin de nosaltres. I sense VEURE, és impossible poder ACTUAR. 

Tant de bo tinguem present l'Evangeli de “quan tenia gana i em vas donar menjar, quan tenia 

set i em vas donar beure, etc,” adonant-nos de la importància de la part prèvia en actuar: 

aprendre a veure quines situacions de fam, de set, etc., hi ha al nostre voltant. 

Així que, obrim els ulls per a veure i descobrir que hi ha molt a fer. Així és que ENDAVANT! 

Agus Couto Picos (https://pastoralsj.org/ser/3472-aprender-a-ver) 

PREGUEM AMB L’EVANGELI 
A voltes, Senyor, la fe se'ns torna difícil  
i no ens resulta tan fàcil ser creients.  
I és que sovint oblidem que la fe és un do que tu ens regales  
i no una conquesta dels nostres esforços i treballs.  
Gràcies, perquè amb gran paciència ens recordes que la fe és un do gratuït, i que la nostra tasca és viure-la 
amb humilitat  i tenir cura d'un regal tan gran confiat. 
Gràcies, perquè la fe, per petita que sigui, si és autèntica, és capaç de fer grans coses. 
Concedeix-nos una fe sincera que sintonitzi amb el teu nom  
en pensament, voluntat, cor i vida.  
Una fe que no sigui mesura, sinó llavor que arreli en el nostre cor.  
Que no ens manqui la humilitat necessària per a posar la nostra fe  
en servei i anar canviant, amb les nostres humils tasques,  
les subtils dictadures d'una societat que no entén de generositat  
i gratuïtat  i ens ven una felicitat caduca.  
Gràcies per tants gestos senzills i humils  
que en el dia a dia van vestint de sentit i d'esperança el món. 
Petites llavors que van creixent sense fer soroll.  
Gràcies per regalar-nos una fe que és capaç de moure les muntanyes de la nostra vida. 

(“La missa de cada dia” octubre 2022) 

 

 

 






