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«QUI NO PREN LA SEVA CREU I M’ACOMPANYA...»
Avui diumenge, dia 28, tretzè
diumenge de durant l’any,
escoltem a l’evangeli diverses
dites de Jesús. Unes més fàcils
d’entendre que altres. Totes
elles són molt radicals. Les
primeres van a allò més sagrat
d’una persona: el pare, la
mare, els fills, les filles. No
parla de l’espòs o l’esposa,
potser perquè ningú entengui
aquesta radicalitat de forma
equivocada. Diu Jesús: «Qui
estima el pare o la mare més
que a mi, no és bo per venir
amb mi. Qui estima els fills o
les filles més que a mi, no és
bo per venir amb mi».
Aquesta
radicalitat
cal
entendre-la en el sentit del
manament més gran i el
primer «Estima el Senyor, el
teu Déu, amb tot el cor, amb
tota l'ànima i amb tot el
pensament» (Mt 22,37). És a
dir, el seguiment de Jesús és la
consagració a Déu: Déu està
per damunt de tot, perquè ell
és la font de tot i la font de tot
amor.
Per això, a continuació, Jesús parla de l’amor a un mateix: «Qui no pren la seva creu i
m’acompanya, no és bo per a venir amb mi». La pròpia creu són les circumstàncies
concretes de la vida de cadascú. Acceptar les circumstàncies concretes i viure-les en el
seguiment de Jesús. No ens podem enganyar, seguir Jesús crucificat no és prendre la creu
de Jesús, sinó la creu nostra, és d’aquesta manera que l’estem seguint de veritat.
La dita següent de Jesús és la central: «El qui vulgui guardar la vida en poder seu, la
perdrà, però el que per causa meva l’haurà perduda, la retrobarà». Es tracta de donar la

vida: estimar, ajudar, perdonar, tenir misericòrdia, etc. Allò que la nostra societat moltes
vegades diu «perdre la vida». De Déu hem rebut la vida i la veritable vida és participar de
la vida de Déu: la vida de Déu és donació, com ho hem contemplat en Jesús, que ha donat
en tot moment la seva vida per nosaltres. Donar-se és viure de veritat.
Després Jesús dona tres altres dites: «Qui us acull a vosaltres, m’acull a mi, i qui
m’acull a mi, acull el qui m’ha enviat. Qui acull un profeta perquè és profeta, tindrà la
recompensa dels profetes, qui acull un just perquè és just, tindrà la recompensa dels
justos, i tothom qui doni un vas d’aigua fresca a un d’aquests petits, només perquè és el
meu deixeble, us ho dic amb tota veritat, no quedarà sense recompensa». Acollir els qui
anuncien l’evangeli i acollir els deixebles de Jesús, perquè són deixebles seus. En una
paraula: acollim tothom com germà, com cridat a ser fill de Déu, com cridat a ser
deixeble de Jesús. La veritable vida es troba en estimar Déu sobre totes les coses, fer de
la pròpia vida una donació i estimar tothom com a germà. El seguiment de Jesús
il·lumina i transforma la nostra vida.
DEMÀ DILLUNS, DIA 29, SANT PERE I SANT PAU
Demà dilluns, dia 29, és la festa de sant Pere i sant Pau. L’Església, des de molt antic, ha
celebrat de forma conjunta aquests dos grans apòstols de les primeres comunitats
cristianes: sant Pere, evangelitzador en les comunitats judeocristines, i sant Pau,
evangelitzador en els comunitats paganocristianes. D’aquesta manera, celebrant junts els
dos sants, s’expressa la unitat de tota l’Església.
PREGUEM PELS DIFUNTS
El proper dimarts, dia 30, a l’eucaristia de 2/4 de 8 de la tarda (19,30 h.), pregarem per
Antonia Martín González, que va morir el passat dia 11 d’abril, en aquests dies de
pandèmia. Al cel sigui.
El proper divendres, dia 3, a l’eucaristia de 2/4 de 8 de la tarda (19,30), pregarem per
Cándida Sánchez García, en el primer aniversari de la seva mort. Al cel sigui.
PROPER DISSABTE, DIA 4, JORNADA DE FORMACIÓ DE CATEQUESI
El proper dissabte, dia 4 de juliol, hi haurà una jornada telemàtica de formació de
Responsables de Catequesi, organitzada pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi de
Catalunya i les Illes. El tema serà: «La catequesi després de la pandèmia».

Viure és estimar.
Saber-se estimat per Déu,
participar de la seva vida,
aquesta vida que hem contemplat en Jesús:
donació, entrega, perdó, misericòrdia.
Viure és donar la vida.
Acollir tothom com a germà,
veient en el seu rostre el rostre de Jesús.
Viure és carregar la pròpia creu
i seguir Jesús.

