
LECTURES  
DIUMENGE 27/08/2017 

DURANT L’ANY XXI. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Isaïes 22,19-23) 

  
El Senyor diu a Sobnà, cap del palau del rei: 
“Et faré caure del pedestal, 
et derrocaré del lloc que ocupes. 
Aquell dia cridaré el meu servent Eljaquim, fill 
d’Helquies, 
el vestiré amb la roba que portes, 
li posaré les teves insígnies, 
li donaré l’autoritat que tens, 
i serà un pare per als habitants de Jerusalem, 
i per als homes de Judà. 
Li posaré a l’espatlla la clau del palau de David: 
quan ell haurà obert, ningú no tancarà, 
i quan ell haurà tancat, ningú no podrà obrir. 
El fixaré com un clau en un indret segur, 
i serà un tron gloriós per a la família del seu pare”. 

2ª LECTURA (Romans 11,33-36). 
  
Quina profunditat i riquesa 
en la saviesa i el coneixement de Déu! 
Que en són d’incomprensibles els seus judicis 
i d’impenetrables els seus camins! 
¿Qui pot conèixer el pensament del Senyor? 
¿Qui l’ha assessorat com a conseller? 
Qui s’ha avançat mai a donar-li res 
perquè li ho pugui recompensar? 
  
Tot ve d’ell, passa per ell i s’encamina cap a ell. 
Glòria a ell per sempre, amén. 

EVANGELI. (Mateu 16,13-20). 
  
En aquell temps, 
Jesús anà a la regió de Cesarea de Felip, 
i un cop allà, preguntava als seus deixebles: 
“Què diu la gent del Fill de l’home? Qui diuen que és?” 
Ells li respongueren: 
“Uns diuen que és Joan Baptista, 
altres, que és Elies, 
altres, que és Jeremies o algun altre dels profetes”. 
  
Ell els diu: “I vosaltres, ¿qui dieu que soc?” 
Simó Pere li contestà: 
“Vós sou el Messies, el Fill del Déu viu”. 
Jesús li va respondre: 
“Sortós de tu, Simó, fill de Jonàs: 
això no t’ho ha revelat cap home de carn i sang, 
sinó el meu Pare del cel. 
  
I ara, també jo et dic que tu ets Pere. 
Sobre aquesta pedra jo edificaré la meva Església, 
i les portes del Reialme de la Mort no li podran resistir. 
Et donaré les claus del Regne del cel, 
i tot allò que lliguis a la terra, quedarà lligat al cel, 
i tot allò que deslliguis a la terra, quedarà deslligat al 
cel”. 
Després prohibí severament als deixebles 
de dir a ningú que ell era el Messies. 



LECTURES  
DIUMENGE 03/09/2017 

DURANT L’ANY XXII. CICLE A. 
1ª LECTURA  (Jeremies 20,7-9) 

  
M’heu afalagat, Senyor, i m’he deixat seduir; 
us heu apoderat de mi i m’heu dominat, 
però ara passen el dia divertint-se a costa meva, 
tothom es riu de mi. 
Sempre que parlo, dono el crit d’alarma; 
el meu clam anuncia invasions i devastació. 
Tot el dia la paraula del Senyor 
m’és un motiu d’escarnis i de burles. 
A la fi pensava: no en vull parlar més; 
no diré res més en nom d’Ell. 
Però llavors sentia en el meu cor un foc que cremava; 
sentia un incendi dintre els meus ossos. 
Estic rendit de tant aguantar; ja no puc més. 

2ª LECTURA (Romans 12,1-2) 
  
Germans, 
per l’amor entranyable que Déu ens té, 
us demano que li oferiu tot el que sou, 
com una víctima viva, santa i agradable. 
  
No us emmotlleu al món present; 
transformeu-vos 
renovellant la vostra manera de veure les coses, 
perquè pugueu reconèixer quina és la voluntat de Déu: 
reconèixer allò que és bo, agradable a Déu i perfecte. 

EVANGELI (Mateu 16,21-27) 
  
En aquell temps… 
Jesús començà a deixar entendre als deixebles 
que havia d’anar a Jerusalem, 
que havia de patir molt de part dels notables, 
els grans sacerdots i els mestres de la Llei, 
i que havia de ser mort 
i de ressuscitar el tercer dia. 
  
Pere, pensant fer-li un favor, 
es posà a renyar-lo: 
“De cap manera, Senyor: 
a vós això no us pot passar!” 
Però Jesús es girà i li digué: 
“Fuig d’aquí, Satanàs! Em vols fer caure, 
perquè no penses com Déu, sinó com els homes. 
  
Llavors Jesús digué als deixebles: 
“Si algú vol venir amb mi, 
que es negui ell mateix, 
que prengui la seva creu i m’acompanyi 
Qui vulgui salvar la seva vida la perdrà, 
però el qui la perdi per mi, la retrobarà. 
  
¿Què en trauria l’home 
de guanyar tot el món si perdia la vida? 
¿Què podria pagar l’home 
per rescatar la seva vida? 
Perquè el Fill de l’home ha de venir 
en la glòria del seu Pare, 
voltat dels seus àngels, 
i ell pagarà cadascú segons les seves obres”. 



PROJECTE D’HOMILIA
L’evangeli d’aquest diumenge 21 de durant l’any també 

el vam llegir en la festa de St. Pere i St. Pau. En el 
Llenguatge d’aquella festa es comenta sobretot la resposta 
donada per Pere a la pregunta de Jesús. Avui em fixaré 
sobretot en la pregunta. I és que fer-se la pregunta que 
Jesús va fer als seus deixebles també pot ser una manera 
d’acollir el seu missatge. 

Jesús pregunta: “I vosaltres, qui dieu que sóc jo?” 
Potser seria bo que, dintre les comunitats cristianes, cada 
cristià es fes també aquesta pregunta: I vosaltres, qui dieu 
que sóc jo? Perquè una cosa és allò que som i una altra 
allò que els altres diuen de nosaltres. Allò que els altres 
diuen de nosaltres pot ajudar o destorbar a saber allò que 
som. No es tracta de convertir-se en el centre de 
referència; però la nostra fidelitat a Déu i a l’Evangeli 
comença per saber i assumir allò que som. 

Aquest exercici de saber i assumir allò que som ha pres 
avui una urgència extrema degut a que vivim en una 
societat en què altres pretenen injustament decidir allò 
que som. 

Els Estats moderns tenen tanta influència sobre els 
ciutadans que marquen i determinen què i qui som cada 
un de nosaltres. Els Estats dicten la nostra identitat, i la 
fixen en uns  papers, que només ells ens donen i sense els 
quals ni tan sols existiríem. 

Sempre el Poder ha intentat ser l’amo de la identitat 
dels seus súbdits. La diferència entre ara i abans està en 
l’augment, quasi fins a l’infinit, d’aquesta capacitat 
d’imposar identitat, anul·lant la pròpia de cada persona i 
de cada poble. 

Si imposar la identitat és “normal” (per injust que sigui!) 
quan es tracta dels Estats o dels Poderosos, resulta molt 
més sorprenent i decebedor detectar aquest 
comportament en l’Església, ja que això va directament 
contra l’Evangeli en què creiem i que volem encarnar. És 
una mostra més de com, a pesar de les declaracions en 
sentit contrari, continuem envoltant-nos d’estructures de 
poder. Potser no es tracti tant de mala voluntat com de 
“seguir com sempre”, dintre un lamentable mimetisme de 
l’administració civil. 

Sortosament, a l’Església actual hi ha una gran riquesa 
d’identitats. Però, lamentablement, moltes d’aquestes 
identitats no són assumides pels altres ni per la jerarquia. 
La jerarquia continua proposant per a tothom una espècie 
“d’identitat oficial” en forma d’una sola Moral, una sola 
Teologia, un sol Dret, una única Pastoral, una sola 
“Comunió”… 

És cert que, en la pràctica, bona part de les identitats no 
oficials són tolerades i, fins i tot acceptades com a 
excepció. “Acceptar com a excepció” pot donar una 
“imatge de tolerància” (molt de moda), però és una 
manera subtil i eficaç d’anul·lar la identitat de tot aquell 
que no coincideix amb una pretesa “normalitat oficial”. 
“I vosaltres, qui dieu que sóc jo?” 

Diumenge que ve, en l’evangeli, llegirem que Jesús va 
haver d’enfrontar-se a Pere perquè aquest intentava 
imposar-li, amb tota la seva bona voluntat, una identitat 
que no era la seva. Jesús compara Pere amb el mateix 
Satanàs (= el “temptador”) que, també, al començament 
mateix de la missió de Jesús, volia indicar-li quina havia de 
ser la seva identitat: “Si ets Fill de Déu”… 

“Si ets Fill de Déu”… digues que aquestes pedres es 
tornin pans” (Mateu, 4,3). 

“Si ets Fill de Déu”… tira’t daltabaix (Mateu 4:6) 
“Si ets Fill de Déu”… a tu això no et pot passar (Mateu 

16,22)  
“Si ets Fill de Déu”… baixa de la creu (Mateu 27,40). 
Durant tota la seva vida pública, Jesús va haver superar 

la temptació d’apartar-se de la seva identitat–servei. 
MISSATGE

La situació jerarquitzada de l’Església ha portat sovint a 
entendre aquest evangeli d’avui en un sentit contrari a allò 
que ens vol dir. Això explicaria que s’hagi escollit com a 1ª 

Lectura per “acompanyar” aquest evangeli un fragment de 
l’Antic Testament que no hi té res a veure. 

A la 1ª Lectura s’hi contraposen “dos poders”, i s’afirma 
que el segon substituirà el primer. En canvi en l’Evangeli hi 
ha només “un poder” del qual es diu que no aconseguirà 
impedir la instauració del regne de Déu. El regne de Déu 
no és cap “poder alternatiu” sinó un àmbit de llibertat ofert 
a tothom. (Llegiu > Mateu 20,24-28). 

I aquí està precisament el missatge: enfront del 
“reialme del Poder”, que sempre és un “reialme de la mort” 
on les persones i els pobles hi perden la seva identitat, 
s’ofereix un “àmbit de llibertat”, que ens porta a preguntar-
nos: Qui sóc, jo? Qui som, nosaltres? Preguntes que 
permeten desvetllar i construir la nostra identitat, en la 
certesa de ser assumits com a ciutadans del Regne. 

Les “claus” del Regne de Déu es contraposen a les 
“portes” del Reialme de la Mort. Les claus ens són 
donades, i no pas per tancar o obrir sinó per lligar o 
deslligar (unir o deslliurar). En canvi les portes són 
imposades, i s’obren només per empresonar; mai per 
alliberar. 

RESPOSTA
Un llibre conegut té per títol “Atreveix-te a pensar”. 

Encara que comporti anar contracorrent, és d’una gran 
urgència que ens atrevim a pensar i a tenir la nostra pròpia 
identitat personal i de grup. I no acceptar ser simplement 
“tolerats com a excepció”, perquè una comunitat 
(“Església”) no es fa d’excepcions sinó d’aportacions en 
comunió entre tots. 

La llibertat, i la identitat que en neix, no són per a 
nosaltres mateixos sinó que són un servei: són l’aportació 
que cadascú fa per anar construint la comunitat. 
Qui soc, jo? Quina és la identitat de la nostra 
comunitat? 

La resposta no és indiferent. A Jesús, ser-hi fidel va 
portar-lo a la creu. A moltes comunitats cristianes, ser-hi 
fidels les està portant a ser tingudes per sectes, grups 
tancats, parròquies una mica especials,… Excepcions! 

Aquest perill també pot arribar a parròquies petites o 
perifèriques. Acostumats a que la identitat de cada 
parròquia vingués marcada per la personalitat del mossèn 
de torn, ara la manca de capellans podria deixar moltes 
parròquies sense “suport” a la seva identitat. 

La manca de capellans és un moment propici perquè les 
comunitats o parròquies petites redescobreixin la seva 
identitat, conscients de que fan un bon servei als 
companys del propi grup, a l’Església (i a la Humanitat). 

Recuperar la identitat de cada comunitat ajudaria als 
companys escollits per al “servei comunitari” a descobrir 
quina ha de ser la seva missió més pròpia: assumir les 
diferents i variades identitats per a una comunió més 
ampla. No pas imitant l’estil de la societat civil sinó segons 
l’estil de l’Evangeli. En un altre lloc Jesús diu a Pere: 
“Simó, Simó, mira que Satanàs us ha reclamat per 
sacsejar-vos com es garbella el blat, però jo he pregat per 
tu, perquè no defalleixi la teva fe. I tu, quan t’hauràs 
convertit, confirma els teus germans” (Lluc 22,31).  

PREGUNTES per al diàleg
1. Atreviu-vos a pensar, i pregunteu-vos amb actitud de 

servei: Qui sóc? Qui som? Quina és la nostra aportació 
específica a la Comunitat i al Poble? 

2. ¿Dintre del vostre mateix grup o comunitat, descobriu 
intents de sacrificar a una pretesa identitat de grup la 
identitat de cadascú?  Dit d’una altra manera: ¿Les 
“exigències d’una estratègia de grup” són utilitzades per 
no atendre les ofertes de comunió de cadascú? 

3. Quines diferències hi veieu entre una secta i una 
comunitat? 

Mossèn Pere Torras 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Paraules i Parauletes 

DURANT L’ANY XXI. CICLE A.  

“CLAUS”. 

167. Claus. (Et donaré les claus del Regne del cel...). 
Ser posseïdor de les claus d’un espai tancat significa tenir la potestat de deixar entrar i sortir; també 

la possibilitat de convertir un espai en un lloc privat o en una presó. 
Jesús diu a Pere que li donarà les claus del Regne del cel. Però el Regne del cel no és pas un espai 

tancat; ni privat, ni presó. També sabem que el Regne de Déu no és com els regnes d’aquest món (Joan 
18:36) i que els deixebles s’hi han de comportar diferentment de com els governants es comporten en els 
regnes d’aquest món (Mateu 20:25).  

Per això ens podem preguntar: Què volen dir, en concret, aquestes paraules de Jesús? Qui és Pere, i 
què representa? (�Pere). 

En el conjunt dels quatre Evangelis, Pere hi té clarament un paper únic i destacat. Hi és descrit com el 
primer i el més incondicional dels deixebles de Jesús, i, a la vegada, com el deixeble més oposat a l’obra 
de Jesús, juntament amb Judes. Sobretot en l’evangeli de Joan, Pere i Judes quasi sempre es troben 
associats: quan es parla d’un, també sol parlar-se  de l’altre. De fet, en les llistes dels Dotze, són ells els 
qui obren i tanquen la llista, com englobant tota la resta. 

La gran diferència entre Pere i Judes és que Pere, al final, es converteix. Judes, no.   
Els quatre Evangelis destaquen com Pere arriba a la negació total de Jesús (de l’Home). També 

destaquen la seva (immediata) conversió. Les escenes són molt gràfiques: Pere “fa colla” amb la guàrdia 
del gran sacerdot, i nega rotundament tota relació amb aquell home que estan jutjant. Després, el gall 
canta... i Pere arrenca plorar amargament (Mateu 26:69. Veure també Marc 14:66; Lluc 22:56; i Joan 
18:15). 

En l’Evangeli de Joan, la conversió de Pere es retarda fins a l’últim moment, i s’hi dedica tot un capítol. 
Tres preguntes del Ressuscitat (del “Desconegut”) que corresponen a les tres negacions: M’estimes més 
que aquests? Només després de les tres respostes afirmatives de Pere, Jesús li dirà: Segueix-me (Joan 
21:15). 

En els Evangelis, Pere personifica el “primer convertit”, model de conversió. Aquesta qualitat de 
primer convertit és directament explicitada en l’Evangeli de Lluc: Simó, Simó, mira que Satanàs us ha 
reclamat per sacsejar-vos com es garbella el blat, però jo he pregat per tu, perquè no defalleixi la teva fe. 
I tu, quan t'hauràs penedit, enforteix els teus germans (Lluc 22:31). 

“Et donaré les claus del Regne del cel”. No són unes claus que indiquin poder o domini per obrir i 
tancar un Regne que està sempre obert i ofert a tots els humans. 

Però, aquests humans als quals és ofert el Regne de Déu no es troben pas en una situació neutra sinó 
que ja estan subjectes a un altre Regne. Tots els humans comencem la nostra història personal tancats en 
algun dels regnes d’aquest món, amb fortes portes: portes que signifiquen esclavitud i mort. Doncs bé: a 
tots ells és ofert l’exemple de Pere, model de conversió.  

Pere, el nom del qual significa pedra dura, per la conversió esdevé roca que fonamenta i uneix els qui 
responen a la oferta del Nou Regne. Pere, que en tot l’Evangeli es relaciona amb Jesús com a cap dur 
(pedra), al final plora amargament i accepta allò que és l’essència mateixa del missatge de Jesús: viure 
donant la vida per amor als humans. Ha superat la seva duresa (Joan 21:18). 

Mil set-cents anys d’Església associada al Poder han convertit les “claus de Pere” i la “roca” que significa 
el seu nom, en una excusa per a una concepció jerarquitzada de l’Església de Jesús, amb un mimetisme 
tràgic amb els regnes d’aquest món. Sobretot en el món catòlic, estem tan acostumats a aquesta 
Església–Poder que quasi no sabem ni imaginar-la d’una altra manera. 

El concili Vaticà II va constituir, per voluntat expressa del papa Joan XXIII, una gran ocasió per a la 
conversió, i precisament sota la “poderosa” cúpula de Pere. Però la conversió no es fa per decisió d’un 
papa. Cal que cadascú es converteixi, perquè el punt de partida de cadascú és la pedra dura. Les claus 
donades a Pere no són pas un privilegi sinó un alliberament per a la conversió. 

Mossèn Pere Torras 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Entrevistes amb Fid’ho 
DURANT L’ANY XXI. CICLE A.  

PRESENTACIÓ 
Entrevistes amb Fid’ho pren forma de diàleg entre 

Fid’ho (abreviació de Fill de l’Home) i Evy, 
periodista. El nom Evy, per la seva semblança amb 
Eva, vol compensar l’excessiu pes que entre 
nosaltres té la paraula “home”, presa sovint només 
en sentit de “baró”. També, per la seva proximitat 
amb evangelista, vol destacar la semblança entre 
els primers evangelistes i els periodistes actuals 
quan ens ajuden amb “bones notícies”. 

Sóc conscient de com n’és d’arriscat l’ús d’aquest 
gènere literari, sobretot tenint en compte la qualitat 
de l’entrevistat. Intentaré que les paraules posades 
en boca de Fid’ho siguin tan ajustades com sàpiga 
al missatge que, ja fa dos mil anys, van intentar 
transmetre’ns centenars d’escriptors que van 
inventar el gènere literari “evangeli”. 

Dels moltíssims evangelis que es van escriure, la 
comunitat cristiana, des de fa molt temps, n’ha 
seleccionat només quatre. Aquesta capacitat 
selectiva de la Comunitat cristiana em permet 
l’atreviment d’escriure Entrevistes amb Fid’ho: si 
serveixen, hauran servit; si no, directament a la 
paperera! 

Evy no exposarà les seves idees sinó que farà 
aquelles preguntes o comentaris que farien els 
suposats lectors o lectores que hi fossin presents. 
Així doncs, Evy no actua ni com a creient com a 
increient, ni religiós ni antireligiós, ni progressista ni 
conservador,… Vol ser simplement “veu dels 
humans” que fan preguntes o exposen sentiments 
com dubtes, queixes, esperances i anhels. 

ENTREVISTA 
Evy 

“Qui és el fill de l’home?” Com a periodista, 
m’agradaria fer una gran enquesta amb aquesta 
pregunta, diferenciant el que diu la gent i el que 
diuen els teus deixebles. Segur que hi hauria 
sorpreses! En el relat llegit, em resulta molt estrany 
que, tot i ser correcta la resposta dels teus 
deixebles, els prohibeixis severament que ho diguin 
a ningú. ¿Per què no ho poden dir, si és la resposta 
correcta? 
Fid’ho 

La pregunta que jo faig als deixebles no té 
resposta, ni correcta ni incorrecta. Es tracta 
s imp lement d ’una pregunta provocat iva . 
Provocativa en el millor sentit de la paraula: 
vocativa pro (“que crida a favor de…”). La pregunta 
vol provocar la descoberta de la  progressiva 
realització de la Home. L’Home no és una realitat ja 
feta i acabada. Amb tots els humans, es va 
realitzant. En mi, com a fill de l’home, els humans 
troben les pistes necessàries per no equivocar-se en 
la construcció. 
Evy 

Però, segons el relat, tu aproves la resposta de 
Pere, i la destaques. ¿No indiques així que és una 
bona resposta? 
Fid’ho 

És bona com a horitzó. L’horitzó de l’Home és 
ser fill de Déu. Però Déu no l’ha vist mai ningú. De 
fet, tant Pere com els altres deixebles interpreten 

malament la seva resposta, perquè s’han fet una 
idea equivocada de Déu (i del Messies). Per això els 
prohibeixo que ho diguin a ningú. El procés 
d’humanització no s’aprèn estudiant o imaginant 
com hauria de ser, sinó només caminant en la seva 
direcció. Cada nou pas només s’intueix a partir del 
camí ja fet. 
Evy 

Em sembla que entenc què vols dir, perquè m’ha 
passat una cosa semblant amb els fills. Vols ajudar-
los a fer-se homes, però no pots tenir projectes. No 
pots marcar-los el camí perquè el seu camí només 
ells el poden descobrir, decidir i caminar. Els pares 
només podem acompanyar-los, descobrint amb ells 
els seus propis camins. 
Fid’ho 

Sortós de tu, Evy! Aquesta descoberta teva, tan 
justa i assenyada, neix de l’amor als teus fills. 
També sortosos ells per tenir un pare −uns pares− 
com vosaltres. 

Creu-me Evy: el principal obstacle a la 
humanització ve d’aquells que es pensen saber, i 
s’atorguen el dret a decidir, la vida dels altres. 
Aquest ha estat el gran pecat dels dictadors cruels 
que han marcat la tràgica Història humana. Però 
també és el pecat del simple company de colla que 
vol imposar-se com a líder del grup; o de tants 
pares que pretenem “formar” el seus fills o filles 
segons els seus propis projectes. 
Evy 

“¿Què és l’Home?”. Realment és una pregunta 
que no té ni pot tenir cap resposta teòrica. La 
mateixa resposta de Pere, encara que ofereixi un 
horitzó, ens serveix de ben poca cosa… ¿Què 
comporta ser fill de Déu si mai ningú no ha vist 
Déu?! 
Fid’ho 

Descobrim Déu en la mesura que anem construint 
la seva imatge, que és l’Home. Fent humanitat 
adquirim coneixement vivencial de Déu. No es dóna 
una cosa sense l’altra. 
Evy 

¿Si no es dóna una cosa sense l’altra, per quina 
cal començar? 
Fid’ho 

Pensa en els teus fills, Evy. Un dia van aparèixer 
en les vostres vides, com un do, com un horitzó,… i 
tot va recomençar per a vosaltres! Cada moment 
cridava el següent, pas a pas, impulsats i guiats per 
l’amor… 
Evy 

…Sense projectes; però l’horitzó s’anava definint… 
N’hem parlat moltes vegades amb la dona! 

Aprendre a renunciar als nostres projectes per 
deixar lliure el seu horitzó. En una paraula: VIURE. O 
millor: CONVIURE. És l’inici i l’horitzó de tot. 

Mossèn Pere Torras 



QUÈ DIEM NOSALTRES 

També avui ens adreça Jesús als cristians la mateixa pregunta que va fer un dia als 
seus deixebles: "I vosaltres, qui dieu que sóc jo?". No ens pregunta, tan sols, perquè 
ens pronunciem sobre la seva identitat misteriosa, sinó també perquè revisem la nostra 
relació amb ell. Què li podem respondre des de les nostres comunitats? 

¿Coneixem cada cop millor Jesús, o el tenim "tancat en els nostres vells esquemes 
avorrits" de sempre? ¿Som comunitats vives, interessades a posar Jesús en el centre de 
la nostra vida i de les nostres activitats, o vivim estancats a la rutina i la mediocritat? 

¿Estimem Jesús amb passió o s'ha convertit, per a nosaltres, en un personatge gastat 
al qual seguim invocant mentre en el nostre cor va creixent la indiferència i l'oblit? Qui 
s’apropa a les nostres comunitats pot sentir la força i l'atractiu que té, Jesús, per 
nosaltres? 

Ens sentim deixebles de Jesús? ¿Estem aprenent a viure, amb el seu estil de vida, al 
mig de la actual societat, o ens deixem arrossegar per qualsevol reclam més desitjable 
per als nostres interessos? ¿Ens és igual viure de qualsevol manera, o hem fet de la 
nostra comunitat una escola per aprendre a viure com Jesús? 

Estem aprenent a mirar la vida com la mirava Jesús? ¿Mirem des de les nostres 
comunitats als necessitats i exclosos amb compassió i responsabilitat, o ens tanquem en 
les nostres celebracions, indiferents al patiment dels més desvalguts i oblidats: els qui 
van ser sempre els predilectes de Jesús? 

¿Seguim Jesús col·laborant amb ell en el projecte humanitzador del Pare, o seguim 
pensant que el més important del cristianisme és preocupar-nos exclusivament de la 
nostra salvació? Estem convençuts que la forma de seguir Jesús és viure cada dia fent la 
vida més humana i més feliç a tothom? 

¿Vivim el diumenge cristià celebrant la resurrecció de Jesús, o organitzem el nostre 
cap de setmana buit de tot sentit cristià? ¿Hem après a trobar Jesús en el silenci del cor, 
o sentim que la nostra fe es va apagant ofegada pel soroll i el buit que hi ha dins 
nostre? 

Creiem en Jesús ressuscitat que camina amb nosaltres ple de vida? Vivim acollint en 
les nostres comunitats la pau que ens va deixar en herència als seus seguidors? Creiem 
que Jesús ens estima amb un amor que mai acabarà? Creiem en la seva força 
renovadora? Sabem ser testimonis del misteri d'esperança que portem dins nostre? 

José Antonio Pagola






