
DIUMENGE 17 DURANT L’ANY (26 de juliol) 

Avui de nou uns infants s’acosten aper primera vegada a l’Eucaristia (Pau, Jofre, Arnau, Soraia i 

Miquel). 
 

Les circumstàncies particulars del Coronavirus ens han afavorit unes celebracions més íntimes, 

recollides, silencioses externament i sense un “boat” extern. Les dificultats i les crisis ens ajuden a 

valorar i descobrir el que és essencial. La forma de com aquest any fem i celebrem aquestes 

Comunions ben segur que ens seran un model per a altres anys. No es tracta de celebracions 

multitudinàries, de vestits, de regals... Ens cal anar cap a un model més auster de vida. Si el Covid 19 

ens ha estat un mitjà per a descobrir-ho, ens haurà fet un bé, tot i que desitgem que desaparegui 

d’una vegada. Desapareixerà si fem desaparèixer en nosaltres esquemes i comportaments de vida que 

l’han afavorit i l’afavoreixen. 
 

Estem proclamant aquests dies unes paràboles de Jesús. Exemples trets de la vida real i rural d’aquell 

temps. En elles se’ns ofereixen un missatge. Tot és que el vulguem descobrir i veure. 

Els homes que varen fer aquelles troballes  no es van quedar quiets, van anar corrents i van fer el 

necessari per posseir el tresor i la perla. I això Jesús ho 

compara amb el Regne de Déu. 
 

A tots ens passa que quan veiem quelcom important sigui una 

propietat, un cotxe, un negoci.... que hi podem guanyar, ens 

afanyem per adquirir-lo i no parem fins que el tenim. I tot 

plegat per quelcom que sabem que ho posseirem (o ens 

posseirà) durant uns anys. Allò, un dia, ho deixem (ens deixa) 

a l’hora de la mort. 
 

Jesús ens parla d’un tresor que no ens deixarà mai: el Regne 

de Déu. Un Regna, però, que està “amagat”. Està amagat en 

Jesús, en la seva vida, en el seu missatge. Sense descobrir i 

viure Jesús, el tresor continua amagat. No busquem tan cap enfora; cerquem cap al nostre interior. 

Durant els mesos de confinament hi ha hagut persones que han fet un canvi fort en la seva vida: han 

canviat l’escala de valors. 
 

Aquests infants viuen en una societat de benestar, de tenir coses, de moure’s cap enfora: esports, 

platja, vacances,... Cal d’una vegada, oferir nous valors. Avui gaudim i celebrem el do de la fe. 

Pares, mares, familiars i comunitat n’estem segurs que la fe és un tresor amagat en la nostra vida, en 

l’interior de cadascú? 
 

Cercar, buscar, descobrir Déu no produeix ni tristesa ni amargor. Genera alegria i pau perquè 

descobrim on es troba la veritable felicitat. 
 

Aquests infants estan cridats a ser feliços. No tenir disgustos del que tenen o del que volen. 

La Primera Comunió d’ells ha de servir per revisar la “comunió” que tenim els grans amb els veïns i amb 

Déu.  


