
DIUMENGE 23 DURANT L’ANY (6 de setembre) 

Dues idees que ens poden fer bé de la Paraula de Déu que s’ha proclamat.. 

A, De la Paraula de Déu d’avui en podem treure les pautes per la construcció d’una 

 comunitat fraterna. 

 

Ezequiel: La responsabilitat de preocupar-nos pels altres,; sobretot quan el veiem 

 despistat o desorientat. El fàcil és criticar-lo. No és aquesta la manera que se’ns 

 demana de preocupar-nos d’ell o ella. 
 

Sant Pau (2ª lectura). Únic deure: estimar-nos els uns als altres tal com ens estimem 

 nosaltres mateixos. 
 

Evangeli. Ens presenta el dissenys de la correcció fraterna. Aquesta té com 5 punts. 

1. Portar sempre el tema a la pregària per la persona que volem corregir. Res de criticar, 

mossegar i condemnar. 

2. Trobada personal, un cara a cara amb afecte i estimació 

3. Si cal, discernir amb altres la situació que volem corregir. Opinions que poden aportar 

llum, no foscor. 

4. Comptar amb l’opinió de la comunitat de persones que estimin de veritat. No tafaneres. 

5. No cansar-nos d’oferir oportunitat. Tenir paciència. I creure que una persona no és el 

que ha estat, el què és, sinó el que pot ser. 

I tinguem sempre en compte que no totes les persones han de pensar igual. No és el mateix un 

error que una opinió diferent; com no és el mateix la condemna que la correcció; o la imposició 

que el diàleg. 

B. “On hi ha dos o tres reunits en el meu nom, jo hi sóc enmig d’ells” 

Són seguidors de Jesús els qui es reuneixen en nom seu, atrets per ell, animats pel seu 

esperit. Jesús és la raó, la font l’alè, la vida d’aquesta trobada. Quan ens reunim així, s’hi fa 

present Jesús, el Ressuscitat. 

La pregunta d’ara: “perquè sóc avui aquí, en aquesta hora, 

en aquesta Missa”? Hi sóc per costum, perquè hi vinc cada 

diumenge, perquè m’hi sento obligat/da....? Si, no neguem 

que tot això hi juga un paper important. Però al fons, hi 

sóc perquè em sento atret per Jesús, necessito viure la 

fe i celebrar-la amb els germans? 

Si hi som en nom d’Ell, no cal que tots pensem igual, ni cal 

que siguem pocs o molts. Que hi siguem en nom d’Ell. Si és 

així, serem força per ser ferment enmig de la massa.  


