
DIUMENGE 12 DURANT L’ANY (21 de juny) 

Avui és un gran dia per la comunitat. Celebrem i impartim el Sagrament de la Confirmació a un grup de 

preadolescents. Són nois i noies, sobretot noies, que desperteu amb força i vitalitat a la vida. La vostra 

pubertat desperta nous desitjos i afectes. Us mireu el cos i el voleu millor del que el veieu; conviviu amb 

els pares i no sempre us enteneu, tot i que els estimeu al màxim; teniu coses, benestar, satisfeu gustos… 

però mai en teniu prou. Voleu més cada dia. Voleu ser lliures i que ningú us digui massa què heu de fer. 

I ara sou aquí per rebre aquest Sagrament de la 

Confirmació que teniu la sensació que poca cosa 

farà en vosaltres. Possiblement que us quedeu com 

abans; però, us ho hem de dir: és el sagrament de 

la força, que ens fa forts en les dificultats, ens 

anima en el camí de la vida, ens fa sentir membres 

d’una comunitat... No som sers per viure i estar 

sols. 

A la vostra edat i, sempre, necessitem aquest 

Esperit. Mireu, un arbre sense saba, viuria? Doncs, 

també la persona humana necessita la saba de 

l’Esperit per afrontar la vida. 

Acabem d’escoltar aquest evangeli que ens diu: “no 

tingueu por”; la pot és una mala companya per la 

vida. Hem passat i encara estem passant aquesta pandèmia del Coronavirus. Oi que hem vist que hi ha 

persones que tenen por? Avis, familiars, amics...  

La por és una de les malalties que afecte a l’ésser humà. Per un costat és positiu: ens allunya dels perills. 

Fa que siguem més curosos en alguns moments. Si no tinguéssim por, seríem sers temeraris. Això ho 

veiem aquests dies: nois i noies de la vostra edat no teniu por de la pandèmia. Us creieu sers eterns; a 

vosaltres no us pot passar res, penseu. Aquesta actitud porta a actuar sense tenir en compte que la meva 

vida té repercussions vers els altres. 

Els valents no són els qui no tenen por, sinó els qui la superen.  Però molt sovint en la vida no ens veiem 

amb cor de superar aquell moment, ens enfonsem. Necessitem l’Esperit de Jesús. La força de l’Esperit. 

Avui ens cal ser valents i forts per manifestar que volem ser persones que ens fiem de Jesús. Clar que 

en el context en que vivim no ens ajuda a seguir Jesús. Ja dins la família no se’n parla, ni se’n viu. Els 

amics i amigues, els interessa més aquell noi o aquell partit de futbol. 

Us demanem que ara en pau i serenitat feu un esforç d’atenció i de recolliment, vosaltres nois i noies i, 

també, els pares, padrins i tota la comunitat. No fem un acte “màgic”, fem una celebració de fe en la que 

implorem la força de l’Esperit sobre aquests nois i noies i, de retruc, sobre tots vosaltres.  


