
DIUMENGE 26 DURANT L’ANY (26 DE SETEMBRE)

La Paraula de Déu d’avui és rica en missatge.
1ª Lectura:  Moisés no pot en tot. Escull uns representants per  dur a terme la seva missió i
infon el seu esperit a 70 ancians (que no vol dir vells, sinó persones amb esperit de fe). Un
cop han rebut l’esperit es posen a profetitzar (anunciar i denunciar). Però dos personatges,
aliens a l’escena, també reben l’esperit i profetitzen. Alguns es queixen i els ho volen prohibir.
Moisés: “tan de bo que tot el poble tingués el do de profecia”.

2ª Lectura:  Crítica dura contra els rics. Però quins rics? El qui tenen i volen sempre més per
a ells i no s’obren als altres. Els qui escanyen els pobres amb un sou que no és just. Donar
treball és eliminar pobresa. Enriquir-se a costa dels pobles és injustícia. No compartir béns,
és ser egoista. I no cal potser donar diners, potser el que cal és saber-se jubilar i així poder
donar el seu treball a un altre.

Evangeli. Pot  col·laborar  a  Càritas  una  persona  no
creient? Els monitors de colònies han d’anar a Missa?.
L’evangeli ens ha presentat el cas d’un que no és de la
colla dels deixebles de Jesús treu dimonis valent-se
del seu nom. Joan es queixa i ho lamenta. Jesús:  “qui
no està contra nosaltres, és amb nosaltres”

Aplicació. Una  persona  no  creient  ha  de  ser  ben
rebuda  com a  col·laboradora  en  una  obra  de  caràcter  confessional  sempre  que  n’accepti
l’ideari i no es posi en qüestió la identitat cristiana. Darrerament s’estan donant casos que
persones  que per haver estat ben acollides en una obra de caràcter religiós, han fet un tomb
en la seva vida. En qüestió d’un mes podrien presentar 4 casos.

També  els  cristians  hem  d’estar  disposats  a  treballar  en  iniciatives  de  caràcter  cívic,
humanitari i social, encara que no siguin de l’Església. Cal contribuir en fer una Església i una
societat permeables: cristians que aporten els seus valors en ambients poc confessionals, com
la política o en el mon laboral, i no creients que se senten acollits entre nosaltres.

I una paraula sobre: la mà, l’ull, el peu...
Aquestes  imatges  no  les  hem de  veure  com a  membres  del  cos  de  cadascú,  sinó  com a
membres del cos eclesial. Tots en l’Església som mans que ens donem, peus que caminen amb
els qui no tenen possibilitats, amb ulls que il·luminen... si no som membres amb aquest esperit
de servei, que hi fem dins la comunitat? L’expressió de Jesús: “Treu-te’l,  arrenca’l...” deu
voler dir, “no t’hi entretinguis en aquest, continua la teva missió. És a dir, mai tancar-nos i
desanimar-nos perquè no veiem resposta al missatge de Jesús. Altres el poden rebre. Estén
els braços a altres, camina amb altres ( de la perifèria que diu el Papa), fixa la mirada en
aquells que no veuen clar el missatge de Jesús...

No perquè un no fa vol dir que jo m’he de creuar de braços. 


