
LECTURES  
DIUMENGE 02/10/2016 

DURANT L’ANY XXVII. CICLE C. 
1ª LECTURA (Habacuc 1,2-3.2,2-4) 

Fins quan, Senyor, demanaré auxili i no m’escoltareu, 
cridaré: «Violència», i no em salvareu? 
Per què deixeu que vegi aquestes calamitats 
i contempli tantes penes? 
Tinc davant els ulls devastacions i violències; 
hi ha baralles i s’aixequen discòrdies. 

El Senyor em respongué: 
«Escriu una visió, grava-la sobre tauletes d’argila, 
que es puguin llegir corrents. 
És una visió per a un moment determinat, 
que aspira al seu terme, i no fallarà. 
Espera-la, si es retardava; 
segur que vindrà, no serà ajornada. 

»L’home d’esperit orgullós se sentirà insegur,  
però el just viurà perquè ha cregut.» 

2ª LECTURA (2ª de Timoteu 1,6-8.13-14) 
Estimat, 
et recomano que procuris revifar la flama del do de Déu 
que portes en virtut de la imposició de les meves mans. 
L’Esperit que Déu ens ha donat no és de covardia, 
sinó de fermesa, d’amor i de seny.  
Per tant, 
no t’avergonyeixis ni del testimoni 
que donà el nostre Senyor 
ni de mi, que estic empresonat per ell; 
tot el que has de sofrir juntament amb l’obra de l’evangeli, 
suporta-ho amb la fortalesa que Déu ens dóna. 
Tingues com a norma la doctrina sana  
que has escoltat dels meus llavis, 
i viu en la fe i en l’amor de Jesucrist. 
El tresor que t’ha estat confiat és valuós. 
Guarda’l amb la força de l’Esperit Sant que viu en nosaltres. 

EVANGELI (Lluc 17,5-10) 
NOTA. 
Copio en blau les paraules de Jesús que, en el text evangèlic, 
precedeixen immediatament la lectura d’avui, i que el Missal no ens 
ofereix. Penso que poden ajudar a entendre millor la “petició” dels 
apòstols i la resposta de Jesús. 

Jesús digué als seus deixebles: 
-Sempre hi haurà algú que en faci caure d’altres en pecat, 
però ai del qui els fa caure! 
Més li valdria que li lliguessin al coll una roda de molí 
i el llancessin al mar, 
abans que fes caure un d’aquests petits. 
Estigueu alerta! 
»Si el teu germà et fa una ofensa, reprèn-lo, 
i si se’n penedeix, perdona’l. 
I si t’ofèn set vegades al dia 
i set vegades torna per dir-te: “Me’n penedeixo”, 
tu l’has de perdonar. 
Llavors 
(En aquell temps,) 
els apòstols digueren al Senyor: 
«Doneu-nos més fe.» 
El Senyor els contestà: 
«Només que tinguéssiu una fe menuda 
com un gra de mostassa,  
si dèieu a aquesta morera: 
“Arrenca’t de soca-rel i planta’t al mar”,  
us obeiria. 

»Suposem que algú de vosaltres té un esclau 
llaurant o pasturant el ramat. 
Quan ell torna del camp, 
li dieu mai que entri de seguida i segui a taula? 
No li dieu, més aviat, que prepari el sopar, 
que estigui a punt de servir-vos mentre mengeu i beveu, 
i que ell menjarà i beurà després? 
I quan l’esclau ha complert aquestes ordres, 
qui ho agraeix? 
Igualment vosaltres, 
quan haureu complert tot allò que Déu us mana, digueu: 
“Som servents sense cap mèrit:  
no hem fet altra cosa que complir el nostre deure”.» 

  



LECTURES  
DIUMENGE 09/10/2016 

DURANT L’ANY XXVIII. CICLE C. 
1ª LECTURA (2 REIS 5,14-17) 

En aquells dies, 
Naaman de Síria baixà al Jordà i s’hi banyà set vegades, 
com li havia dit Eliseu, l’home de Déu. 
La pell se li tornà com la d’una criatura 
i quedà pur de lepra. 
Llavors se’n tornà amb tot el seu seguici 
cap a l’home de Déu, 
entrà a casa d’ell i, dret al seu davant, li digué: 
«Ara sé ben bé que, fora d’Israel, 
no hi ha cap altre Déu enlloc més de la terra. 
Per favor, accepta un present del teu servidor.» 
Eliseu li digué: 
«No acceptaré res. 
T’ho juro per la vida del Senyor, 
davant del qual estic sempre, a punt per servir-lo.» 
Naaman insistia que admetés el present, 
però Eliseu s’hi negà. 
Llavors Naaman digué: 
«¿Permets que el teu servidor 
carregui dues mules de terra d’aquest país? 
És que d’ara endavant el teu servidor 
no oferirà cap holocaust ni cap altra víctima a altres déus, 
sinó només al Senyor.» 

2ª LECTURA (2ª de Timoteu 2,8-13) 
Estimat, 
pensa que Jesucrist, del llinatge de David, 
ha ressuscitat d’entre els morts. 
Aquesta és la bona nova que jo predico, 
i per això he de sofrir fins trobar-me empresonat 
com si fos un malfactor. 
Però les presons no poden encadenar la paraula de Déu. 
Jo ho suporto tot per amor dels elegits, 
perquè ells també aconsegueixin la salvació 
i la glòria eterna que Déu ens dóna en Jesucrist. 

Això que diem és ben cert: 
Si morim amb ell, també viurem amb ell; 
si som constants en les proves, 
també regnarem amb ell; 
si el neguem, 
ell també ens negarà; 
però, com que no pot negar-se ell mateix, 
ell continua fidel si nosaltres no li som fidels. 

EVANGELI (Lluc 17,11-19) 
Un dia, Jesús, tot anant a Jerusalem, 
passava entre Samaria i Galilea. 
Al moment que entrava en un poblet 
li sortiren deu leprosos, 
que s’aturaren un tros lluny i cridaren: 
«Jesús, mestre, apiadeu-vos de nosaltres!» 
En veure’ls Jesús els digué: 
«Aneu a presentar-vos als sacerdots.» 
Mentre hi anaven, quedaren purs de la lepra. 
Un d’ells, quan s’adonà que estava bo, 
tornà enrere donant glòria a Déu amb grans crits, 
es prosternà als peus de Jesús amb el front fins a terra 
i li donava gràcies. 
Era un samarità. 
Jesús digué: «No eren deu els qui han estat purificats? 
On són els altres nou? 
Només aquest estranger ha tornat per donar glòria a Déu?» 
Llavors li digué: 
«Aixeca’t i vés-te’n. La teva fe t’ha salvat.» 

  



PROJECTE D’HOMILIA
“Senyor, doneu-nos més fe”. 

La resposta sorprenent de Jesús a la petició dels 
apòstols ens suggereix que aquesta petició no és del 
tot pertinent. Jesús els ve a dir que no és pot sumar 
allà on no hi ha. 

La petició dels apòstols em recorda una discussió 
que, ja fa molt de temps, vaig tenir amb un alumne. 
Es tractava d’un alumne que, a més de no estudiar, 
molestava contínuament els companys del seu voltant, 
de manera que aquests tampoc no podien aprofitar el 
temps. 

Després de repetits avisos, vaig dir-li: 

– Si no canvies d’actitud, no solament perdràs el curs 
sinó que t’hauré d’expulsar de classe. 

– La culpa és de vostè. Faci la classe més divertida… 
Em vaig quedar descol·locat. Qualsevol altre alumne 

que m’hagués dit allò m’hauria fet replantejar la 
manera de fer la classe. Però, tractant-se d’aquell 
alumne, vaig creure que havia de reaccionar amb 
contundència. 

– La meva feina no és entretenir la gent sinó ajudar 
a estudiar. I aquest és el teu problema: tu no vols 
estudiar, i aprofites la classe per divertir-te 
empipant la gent. 

– Les classes són molt avorrides. Si vol que estudiï 
hauria de fer les classes més  divertides. 

– Jo no “vull” que estudiïs. Altres nois de la teva edat 
estan treballant en tallers o oficines; i per a mi 
tenen el mateix valor que els que estudien. Poder 
estudiar és un privilegi. Estàs en una escola, no en 
un circ. Si estudiessis, ni que fos només una mica, 
et donaries compte de la sort que tens. I no et 
pensis que faries un favor a algú, estudiant; en tot 
cas te’l faries a tu mateix. Ningú no t’ho ha 
d’agrair. Ets tu qui hauries d’estar agraït a tots els 
qui t’ho fem possible. 

Els apòstols, davant les paraules exigents de Jesús, 
intenten retornar-li la pilota: “doneu-nos més fe”. Si 
reben més fe, seran més capaços de complir el que 
Jesús els diu. 

Però Jesús no accepta l’excusa. És cert que sense el 
do de la fe no és possible seguir el camí de Jesús, com 
per a molts estudiants seria difícil aprendre sense un 
professor. Però, així com no falta professor a les 
classes, tampoc no manca el do de la fe a ningú. El 
que passa és que, de la mateixa manera que un 
professor només resulta profitós si hi ha una actitud 
activa en l’estudiant, també el do de la fe només 
resulta operant si hi ha una actitud adequada en 
l’apòstol. 

Quina ha de ser aquesta actitud? 
Jesús ha parlat als deixebles de la necessitat de no 

escandalitzar (“fer caure en pecat) a cap d’aquests 
petits, i de saber perdonar sempre. 

Això no depèn només de la fe sinó també d’una 
actitud realista. 

El primer acte de realisme és acceptar que, complint 
allò que Déu ens mana, no fem cap favor a Déu sinó a 
nosaltres mateixos. Ser apòstol no comporta cap 
classe de superioritat envers ningú, ni s’ha d’entendre 
com un favor fet a Déu, sinó que és primerament un 
favor a nosaltres mateixos i als humans globalment. 
Els manaments de Déu són a favor nostre. Complir-los 
significa créixer, madurar i fer-nos capaços de rebre 
favors més grans. Els dons de Déu no són pas per 
crear categories entre nosaltres sinó per aprendre la 

COMUNIÓ que és el nostre primer bé. “Els qui guarden 
els seus manaments estan en Déu, i Déu en ells” (Joan 
3,24). 

MISSATGE 
Perquè el DO DE LA FE pugui ser operant en nosaltres, 

cal una actitud realista: el do rebut no ens fa superiors 
en res en relació als altres ni ens dóna drets envers 
Déu. 

Això no impedeix que Déu, en la seva bondat, hagi 
volgut que els seus dons siguin també mèrit nostre. 
Passa com amb aquells pares que diuen al fill: “Si 
aproves el curs et comprarem la moto”. Això no vol dir 
que el fill pugui considerar que, aprovant el curs, fa un 
favor als pares de manera que aquests li hauran de 
“pagar” amb la moto. No; el favor se’l fa a si mateix. 
Però els pares, en la seva bondat, converteixen en 
mèrit del fill allò que en realitat és un do que ells li 
fan. És una manera de fer que el fill senti més seva la 
moto que li regalaran. D’una manera semblant, Déu 
vol que puguem sentir ben nostra la vida que Ell ens 
dóna, permetent-nos de merèixer-la. Però seria una 
insolència anar amb exigències davant Déu, o amb 
sentiments de superioritat davant els altres. 

RESPOSTA 
Jesús parla als deixebles, però la petició la hi fan els 

apòstols. “Apòstol” significa “enviat”. Tots els 
deixebles, d’una manera o altra, som apòstols. Qui ha 
rebut una BONA NOTÍCIA que ho és per a tothom, està 
cridat a comunicar-la als altres. I això, que és un do, 
hem de procurar no convertir-ho en una excusa per 
sentir-nos superiors a ningú. El missatge de Jesús no 
s’anuncia des de cap forma de superioritat o de poder 
sinó des d’una actitud de servei, sempre discreta. ¿La 
“grandesa” que de vagades acompanya la proclamació 
de la BONA NOTÍCIA, no es converteix en un llenguatge 
que contradiu el missatge? 

Avui en la nostra societat, hem convertit les notícies 
en mercaderies de gran preu. Això té un perill (en el 
que cauen tantíssims periodistes): “crear notícies”, o 
convertir en notícia valuosa qualsevol esdeveniment 
abso lu tament vu lgar. M inúscu ls escàndo ls , 
extraordinàriament engrandits en fer-ne notícia, es 
converteixen en gravíssims problemes de convivència. 

Es sol retreure a l’Església una relació poc fluïda 
amb el Mitjans de Comunicació. Segurament és 
veritat. Però seria un error pretendre corregir això 
caient en l’extrem oposat. Església i Poder són 
directament contraris entre si; i no podem descuidar 
que actualment no hi ha Poder comparable al dels 
Mitjans de Comunicació. ¿Sabrem evitar la temptació 
de buscar el PODER dels Mitjans de Comunicació? 

PREGUNTES PER AL DIÀLEG 
1.L’agraïment és, sens dubte, un sentiment noble. 

Ennobleix a qui el té i el demostra. ¿Penseu que 
Déu, o Jesús, és poc noble quan ens mana 
considerar-nos a nosaltres mateixos “servents sense 
cap mèrit: no hem fet altra cosa que complir el 
nostre deure”? 

2. “Doneu-nos més fe”, diuen els apòstols a Jesús per 
retornar-li la pilota. Fem servir nosaltres també 
aquesta mateixa excusa, o alguna altra, per no 
decidir-nos a perdonar, o a no escandalitzar? 

3.Tot i ser germans entre nosaltres, ens comportem 
de vegades com si estiguéssim dividits en amos i 
servents? 

Mossèn Pere Torras 



Paraules i Parauletes 

DURANT L’ANY XXVII. CICLE C.  

“FE”. 

118. Fe. (Només que tinguéssiu una fe menuda com un gra de mostassa,...). 
La resposta que Jesús dóna a la petició que li fan els apòstols és realment sorprenent. Però també és 

sorprenent la petició: “Doneu-nos més fe”. Què és, en realitat, aquesta fe que demanen?  
¿És com una energia que els capaciti per fer una cosa difícil? ¿És com l’electricitat que, per encendre 

una bombeta o per moure un ventilador, ha de tenir un determinat nivell d’intensitat? ¿O com el un vent, 
que ha de bufar amb una certa força per obrir finestres? 

Els deixebles demanen més fe per afrontar les exigències d’allò que Jesús els proposa. Però Jesús els 
respon que, en realitat, encara no en tenen de fe. Només que en tinguessin com un gra de mostassa, 
farien coses increïbles. 

Amb aquesta resposta, sembla que Jesús corrobora que la fe és una força. No obstant, treu la petició de 
l’àmbit d’allò que se’n té més o menys, i la situa en l’àmbit d’allò que se’n té o no se’n té. 

Què és, la fe? 
La teologia diu que és un do de Déu. Això és només mitja resposta. Si un noi es troba amb una noia 

que l’enamora, certament veurà aquella noia com un do. Però és ell qui s’enamora. Sense el seu 
enamorament, la noia deixaria de semblar-li un do. 

El mateix passa amb la fe: Déu pot ser sentit com a do; però només si acollim aquest do. 
Com en l’enamorament, en la fe hi distingim dos elements: presència de Déu que es dóna i acolliment 

d’aquest do. 
Però les coses no són tan senzilles, perquè “a Déu, ningú no l’ha vist mai” (Joan 1:18). 
Aquí ens trobem amb la originalitat dels Evangelis. Ningú no ha vist mai Déu, però tenim ulls per veure 

el món; sobretot per veure els altres. I és quan ens trobem davant els altres, i especialment davant 
persones necessitades, que se’ns ofereix la possibilitat d’una actitud d’acolliment. 

Situats davant l’altre, tenim dues possibilitats: “objectivar-lo”, valorar-lo, jutjar-lo, no veure’l, passar de 
llarg..., o bé: veure’l, considerant-lo un do o un valor en si mateix, que demana respecte incondicional i 
acolliment. És aquí que apareix la fe, com a resposta a una presencia real i concreta, que evoca en 
nosaltres la Presència de l’Absolut. 

Jesús diu als seus apòstols que encara no tenen fe. Ells “creuen” en Jesús com el seu líder o messies. 
Però això no és fe sinó tancament en les seves pròpies idees. Han “objectivat” Jesús. 

La fe no té ni objecte ni objectiu. No és creure un dogma o acceptar un messies o confiar en la força 
d’un ritus o en l’eficàcia sobrenatural d’unes paraules. No és tampoc creure en “l’existència” del Déu que 
imaginem o objectivem. 

La fe comença amb la presència de l’altre com a do, i s’activa  acollint-lo amb respecte i generositat. 
Però, compte! Acollir l’altre no significa sempre acollir-lo tal com ell espera ser acollit. Sovint hi ha 

persones que pretenen ser acollides amb l’objectivació que d’elles mateixes han fet o assumit. Per 
exemple: no és possible acollir com a cec aquell que vol “continuar en la seva ceguesa”. Un cec només pot 
ser acollit realment ajudant-lo a sortir de la seva ceguesa (Joan 9:40. També Joan 3:19). 

La fe es pot entendre com una energia que es genera en el més profund de nosaltres mateixos. Però és 
una energia que se’ns escapa tan bon punt intentem “agafar-la”. Ningú no pot “comprovar” amb seguretat 
que té fe (o que no en té). Per això hi haurà moments en què sentirem la necessitat de demanar-la, com 
fan els deixebles.  

La fe és informulable. Però, d’acord amb el llenguatge de cadascú, ens poden ajudar formulacions 
aproximades, amb paraules i símbols més o menys suggerents, constantment corregits i readaptats. 

Déu no l’ha vist mai ningú. Però, a través de les presències acollides, pot arribar a “captivar-nos”, com 
el noi és captivat per la noia que estima.  

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1181&select=1
http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1189&select=9
http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1183&select=3


Tertúlia en espiral
DURANT L’ANY XXVII. CICLE C.  

Juli 
“Doneu-nos més fe”. Trobo molt estranya aquesta 

petició dels apòstols. Jo sempre havia entès que 
això de la fe depèn de cadascú. Els que teniu fe és 
perquè heu decidit tenir-ne. I també heu decidit si 
en teniu poca o molta, en una religió o en una 
altra… 

Víctor 
No. Les coses no són tan senzilles. Potser vistes 

des de fora, ho poden semblar; però des de dintre 
no és tan fàcil. Jo no he decidit mai creure o no 
creure. En realitat no sabria ni imaginar-me com a 
no–creient. Sí: podria fer com tu, Bet, i deixar de 
practicar… Però creure o no creure és una altra 
cosa. ¡Si a cada moment experimento que la meva 
vida no acaba ni comença en mi, com podria viure 
com si tot depengués de mi! ¿Tot depèn de la 
casualitat? ¿I qui és, aquesta senyora?… 

Bet 
Però tu continues anant a missa perquè vols. Per 

comptes d’anar a missa, podries anar a una 
mesquita, o a una sinagoga… o a trobades 
d’espiritisme! O no anar enlloc. Ets tu qui decideix! 

Víctor 
Sí. I podria parlar xinès, o alemany o holandès… 

Però parlo català, i aquesta és la llengua amb què 
penso perquè he nascut aquí. Però jo no he decidit 
néixer aquí. I si vull servir-me d’una altra llengua, 
he de traduir. 

La religió de cadascú és com la llengua. Pots 
parlar com vulguis, o no parlar. Però la llengua–base 
no la tries. T’hi trobes. Forma part de tu mateix. 

Juli 
D’acord; d’acord. Però en tot cas, no entenc que 

algú demani que “li donin més fe”. 

Magda 
És força freqüent, en persones religioses, 

entendre la fe com un poder o una força que 
permet fer coses difícils o impossibles. En aquests 
casos, la fe està barrejada amb superstició (si no és 
pura superstició!). Segurament hi ha una mica 
d’això en la petició dels apòstols. De fet Jesús deixa 
entendre que, de fe, no en tenen gens. I posant-hi 
una mica d’ironia, els diu que, només que en 
tinguessin una mica, podrien “divertir-se” fent coses 
tan espectaculars com trasplantar moreres al mar. 

Víctor 
Sembla que Jesús vol explicar això de la fe posant 

com exemple el comportament dels criats d’una 
casa. Però no hi veig la relació. Per altra part, és 
molt sorprenent que digui que ens hem de sentir 
“servents inúti ls”. Ho trobo un l lenguatge 
inapropiat, que no lliga amb l’Evangeli. 

Magda 
El moll de l’os de l’evangeli és saber i assumir que 

Déu ens fa fills. I en això consisteix la fe. La relació 
pare–fill té caràcter de do, perquè comença amb la 
llibertat de Déu. Però pot passar que, a vegades, no 
acceptem ser fills, i preferim “relacionar-nos” amb 
Déu com a servents. En aquest cas, també podem 
pretendre que “se’ns pagui” pels nostres serveis 
amb més “fe”, entesa com a “poder”. 

Bet 
Jo, quan encara anava a missa, recordo que es va 

posar molt malalta una amiga meva, i jo pregava 
molt perquè es curés. I també demanava tenir més 
fe, perquè em deien que, com més fe tens, més es 
compleix allò que demanes. Però, res: la meva 
amiga es va morir. D’això ja fa força de temps… 
Però va ajudar molt a que jo perdés la fe en la fe. 
Això de la fe és una enredada… 

Magda 
No voldria ficar-me en la teva interioritat, que vull 

respectar del tot. Però tu mateixa ho has dit molt 
bé: has perdut la fe en la “teva fe”, que imaginaves 
com una forma de “poder”. Personalment penso que 
això és un pas endavant per part teva, perquè la 
fe–poder no és realment fe, i tu ja te n’has alliberat. 
En canvi, a pesar del que dius, no estic segura de 
que no tinguis aquella fe de què parla l’evangeli. La 
fe de l’evangeli es pot expressar de moltes 
maneres. Pot expressar-se amb fets, i sense 
paraules. Dius que no creus en Déu com a pare, 
però, en canvi, altres vegades has dit (i la vostra 
manera de viure ho corrobora) que creus en la 
vida. I no et sents pas “serventa” de ningú, perquè, 
com vas dir fa uns dies, la llibertat és la “moneda 
perduda que tu has retrobat“. 

Víctor 
Potser aquest evangeli, com ja passava amb 

aquell altre del Fill Pròdig, ens vol dir que, si ens 
empenyem en ser “servents”, ens hem de 
considerar inútils i sense cap mèrit. En canvi la fe 
consistiria en acceptar de ser “fills”. Com a fills, ja 
no val allò de “amb mèrit” o “sense mèrit” 

Bet 
Si fóssim fills, Déu ens tractaria millor! 

Juli 
Bé… Altres vegades hem dit que els pares sabem 

millor que els fills allò que realment els convé. I, en 
el fons, això és el que intueixen ells mateixos. Els 
creients haurien d’estar convençuts que allò que els 
passa és el millor per a ells… 

Jo no sóc creient, ja ho sabeu; però he de 
reconèixer que, a vegades, m’aniria bé. Té els seus 
avantatges… 

Mossèn Pere Torras 

ELS TERTULIANS (Imaginaris, però basats en la vida real, representen 
diferents opcions i actituds): 

• Víctor. Des de sempre, cristià practicant. Per a ell, una festa 
sense missa no seria festa. Sense gaire problemes de fe, la seva 
pràctica és bàsicament ritual.  

• Magda. Mai ha estat practicant. D’estudiant, li van demanar un 
treball sobre Els Evangelis, i va quedar captivada. De gran, els 
investiga en profunditat. 

• Bet. Religiosament rebel. Va rebre una educació estricta. Ara és 
no-religiosa per poder sentir-se lliure. Li agrada discutir de religió. 
Es considera agnòstica. 

• Juli. Per a ell la religió és una malaltia. La gent hauria alliberar-
se'n. Però reconeix que, per a molts, és una "droga" que 
necessiten. 

Les dues parelles són amics de fa temps. En Víctor els va proposar 
que podrien "omplir" els caps de setmana fent tertúlia sobre l'evangeli 
del diumenge. Els quatre s’hi han engrescat.



DÓNA’NS MÉS FE 

De manera abrupta, els deixebles li fan a Jesús una petició vital: «Doneu-nos 
més fe». En una altra ocasió li havien demanat: «Ensenya'ns a pregar». A 
mesura que Jesús els descobreix el projecte de Déu i la tasca que els vol 
encomanar, els deixebles senten que no tenen prou amb la fe que viuen des de 
nens per respondre a la seva crida. Necessiten una fe més robusta i vigorosa. 

Han passat més de vint segles. Al llarg de la història, els seguidors de Jesús 
han viscut anys de fidelitat a l'Evangeli i hores fosques de deslleialtat. Temps de 
fe ferma i també de crisi i incertesa. ¿No necessitem demanar de nou al Senyor 
que augmenti la nostra fe? 

Senyor, dóna'ns més fe. Ensenya'ns que la fe no consisteix a creure alguna cosa 
sinó en creure en tu, Fill encarnat de Déu, per obrir-nos al teu Esperit, deixar-nos 
atrapar per la teva Paraula, aprendre a viure amb el teu estil de vida i seguir de 
prop els teus passos. Només tu ets qui "inicia i consuma la nostra fe". 

Dóna'ns més fe. Dóna'ns una fe centrada en l'essencial, purificada 
d'adherències i afegits postissos, que ens allunyen del nucli del teu Evangeli. 
Ensenya'ns a viure en aquests temps una fe, no fundada en suports externs, sinó 
en la teva presència viva en els nostres cors i en les nostres comunitats creients. 

Dóna'ns més fe. Fes-nos viure una relació més vital amb tu, sabent que tu, el 
nostre Mestre i Senyor, ets el primer, el millor, el més valuós i atractiu que tenim 
en l'Església. Dóna'ns una fe contagiosa que ens orienti cap a una fase nova de 
cristianisme, més fidel al teu Esperit i a la teva trajectòria. 

Dóna'ns més fe. Fes-nos viure identificats amb el teu projecte del Regne de 
Déu, col·laborant amb realisme i convicció en fer la vida més humana, com vol el 
Pare. Ajuda'ns a viure humilment la nostra fe amb passió per Déu i compassió 
per l'ésser humà. 

Dóna'ns més fe. Ensenya'ns a viure convertint-nos a una vida més evangèlica, 
sense resignar-nos a un cristianisme rebaixat on la sal es va tornant sosa i on 
l'Església va perdent estranyament la seva qualitat de ferment. Desperta entre 
nosaltres la fe dels testimonis i els profetes. 

Dóna'ns més fe. No ens deixis caure en un cristianisme sense creu. Ensenya'ns 
a descobrir que la fe no consisteix a creure en el Déu que ens convé sinó en 
aquell que enforteix la nostra responsabilitat i desenvolupa la nostra capacitat 
d'estimar. Ensenya'ns a seguir-te prenent la nostra creu cada dia. 

Dóna'ns més fe. Que t’experimentem ressuscitat enmig nostre renovant les 
nostres vides i encoratjant les nostres comunitats. 

José Antonio Pagola






