
DIUMENGE 13 DURANT L’ANY (28 de juny) 

Poc a poc ens tornem a fer presents a les petites comunitats. Petita, no vol dir insignificant. 

“On n’hi han dos o tres de reunits en el meu nom, jo sóc enmig d’ells”. No es tracta, per 

tant, un nombre determinat de persones, sinó “en nom de qui ens reunim”. Han passat tres 

mesos sense aquestes trobades presencials. L’absència fa valorar allò que tenim 

Ens cal prendre una major consciència que l’Eucaristia no és 

un acte que “anem”. Estem mal educats en aquest aspecte. Si 

a un li porten o li fan el dinar cada dia, si un dia no li porten o 

no li poden fer, es queda sense dinar? M’explico?. Ens cal fer 

tots i cadascú un esforç en valorar el que és important. 

Cuidem el cos, i cal fer-ho. Cuidem, igualment, l’esperit? Si 

estem recol·lectant els fruits de la terra i tenim visita al 

metge per quelcom del cos, oi que pleguem el treball del 

recol·lectar durant aquella estona? Per què no ho sabem fer 

amb l’esperit? El sacerdot no vindrà cada diumenge, però si 

que hi ha celebracions en pobles veïns o al cap de Comarca. 

Som capaços de desplaçar-nos? 

Una paraula sobre l’evangeli 

“Qui no pren la seva creu i em segueix, no és digne de mi”. El llenguatge és ben gràfic. 

Tothom sabia que portar sobre les espatlles la fusta horitzontal de la creu fins al lloc de 

l’execusió on l’esperava la fusta vertical, era terrible. “Portar la creu” era part del ritual de la 

crucifixió. El seu objectiu era que el condemnat aparegués culpable davant la gent i, per tant, 

era indigne de viure enmig d’ells. Tothom descansaria veient-lo mort. 

Jesús amb aquesta frase ve a dir: “Si em seguiu, heu d’estar disposats a ser rebutjats. Als ulls 

de molta gent acabareu essent culpables; us condemnaran; buscaran que no molesteu; haureu de 

portar la vostra creu”. 

El gran perill del cristianisme d’avui és passar “de la religió de la creu” a una “religió del 

benestar”. És a dir, a una “religió de consum”. D’aquí la gran descreença d’avui i la manca de 

joves en les nostres celebracions. 

Ser cristià no és cercar el Déu que em convé i em diu “si” a tot, sinó trobar-me amb el Déu que 

m’exigeix i que alguna vegada em fa patir. 

Quin Déu segueixo? Quina creu accepto? 

Haver “vingut” a Missa és haver “remogut la nostra consciència i adonar-me que hi ha quelcom 

en mi que ha de canviar. 

 


