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DONAR RAÓ DE LA NOSTRA 
ESPERANÇA

Fa ben pocs dies que les imatges que ens oferien els 
mitjans de comunicació en  impactaven a tots: les 
destrosses de la tempesta Glòria. Cridaven l’atenció 
els centenars d’arbres arrencats, esqueixats i esberlats 
que, molts d’ells,  l’aigua s'enduia cap avall com si 
fossin escuradents. La tempesta fou molt virulenta i 
les arrels algunes eren massa velles, d’altres amb poca  
profunditat o poca base. 
Aquest daltabaix que hem observat en els arbres i 
plantes no ha passat quelcom semblant amb molts 
cristians?. Davant les tempestes i embats de tota mena 
que sofreix el nostre món d’avui,  molts cristians han 
sucumbit. Pot ser la base era molt dèbil, les arrels poc 
fondes i els seus convenciments no gaire fonamentats. 
Ens hem posat al dia en molts aspectes, hem anat 
entrant en les noves tecnologies, en la informàtica, en 
els estris que rodegen la nostra llar i oficina. Però i la 
nostra fe l’hem cuidat? Hem intentat escoltar, llegir, 
informar-nos, contrastar? O encara anem pel carrer 
amb el vestit de la primera comunió, amb allò que 
apreníem a catequesi als vuit o nou anys? Si aquest és 
el nostre cas, no hem pas d’estranyar que la fe i les 
conviccions religioses de molts siguin arrossegades 
per la fúria de la tempesta. 
Sant Pere ens diu:  «Reconegueu en els vostres cors el Crist 
com a Senyor; estigueu sempre a punt per a donar una resposta a 
tothom qui us demani raó de la vostra esperança.« (1 Pe 3,15). 
Donar raó de la nostra esperança. Donar  raó de la 
nostra fe i de les nostres conviccions. Aquesta és la 
tasca de tot cristià: formar-se per poder donar raó del 
que creu, del que espera i del que fa.

DIUMENGE VINENT: 
COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA

eguPREGUEM AMB L’EVANGELI
Gràcies, Senyor, per enviar missatgers 
que ens anuncien el teu pas entre nosaltres. 
Gràcies per les persones que han estat 
ungides pel teu Esperit i ens ajuden a 
reconèixer la teva Presència en la nostra 
història. Gràcies per la gent que viu atenta
a la teva vinguda, que vetllen tot esperant 
un signe de la teva proximitat.
Gràcies perquè ens conviden a estar a l'aguait,
a no defallir, a no perdre l'esperança, a no 
distreure'ns, a fixar-nos en el que és important
encara que es presenti revestit de 
quotidianitat.
Gràcies Maria per la teva humilitat,
per ser dòcil a l'Esperit
i, alhora, ser lleial amb la tradició rebuda.
Per saber trobar el rastre del Déu viu
en la saviesa heretada.
Gràcies Simeó i Anna per la vostra fidelitat,
per estar oberts a l'Esperit
i per ensenyar-nos a reconèixer la salvació
amagada en el cor d'un infant.

(«La missa de cada dia» febrer 2020)




