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«DONEU-LOS MENJAR VOSALTRES MATEIXOS»
Avui, diumenge
dia 2, divuitè
diumenge
de
durant
l’any,
escoltem
a
l’evangeli
el
relat
de
la
primera
multiplicació
dels pans, a
l’Evangeli
segons
sant
Mateu. En ell, la
gent
quan
s’assabenta que
Jesús se n’ha
anat, el van
seguir a peu des
dels pobles. Jesús en veure-ho se’n compadí i curava els seus malalts. Aleshores, els
deixebles, en fer-se tard, li van dir que acomiadi la gen perquè se’n vagin als poblets a
comprar-se menjar.
¿Quina va ser la reacció de Jesús? Ell, primer, s’havia compadit de la gent i havia curat
els seus malalts, ara, també compadit, diu als deixebles: «No cal que hi vagin. Doneu-los
menjar vosaltres mateixos». El està dient que els problemes dels altres són també els
problemes dels deixebles. Cal compadir-se. No es pot dir: És problema teu, busca
solucions. I això, a nivell humà i a nivell espiritual. Jesús els fa veure que cal compartir
allò que es té. ¿Tenen tan sols cinc pans i dos peixos? Doncs, cal compartir-los, cal
compadir-se, casal ser germà.
El relat de la multiplicació dels pans ha estat vist sempre com tot un símbol de
l’eucaristia: «Prengué els cinc pans i els dos peixos, alçà els ulls al cel, digué la
benedicció, els partí i donava els pans als deixebles i ells els donaven a la gent». Veiem
com l’evangelista ha posat les mateixes paraules de la institució de l’eucaristia: «prengué
el pa, digué la benedicció, el partí i el donava als deixebles». L’eucaristia és entrar en
comunió amb la compassió i la donació de Jesús: rebre Jesús que s’està donant, com a pa
partit. I el relat diu: «Donava els pans als deixebles... i ells els donaven a la gent». El
deixebles no es poden quedar amb allò que Jesús els ha donat, han de compartir tot allò
que han rebut de Jesús. Rebre-ho i donar-ho.

Per això el concili Vaticà II va dir que l’eucaristia és la font i el cimal de tota la vida
cristiana. La celebració de l’eucaristia és la font, font que ha de rajar en la catequesi, en la
pregària, en el compartir de Càritas, en la visita als malalts, en l’acollida dels més
necessitats, en l’ajuda fraterna dels uns amb els altres. Tan sols d’aquesta manera serà
també el cimal, portarem a l’altar les preocupacions dels germans, les seves necessitats i
els nostres esforços.
Hem viscut durant els primers mesos d’aquesta pandèmia en la que estem la celebració
de l’eucaristia sense participació de la gent o, fins i tot, la suspensió temporal de les
celebracions. Han estat dies durs, però que ens han ajudat a comprendre com l’eucaristia
és sempre la font de la nostra germanor, dels nostres esforços per ajudar els altres, de la
necessitat de l’acollida, de sentir-nos propers, no tan sols els que més ens coneixem, sinó
tots els qui, per la fe, el Senyor ens ha fet germans.
CAMPAMENTS DEL CASAL STA. MARIA DEL JAIRE
Des de divendres passat, dia 31 de juliol, el Casal Sta. Maria del Jaire es troba de
campaments a Sant Quirze de Besora, al terreny «La Teula», espai fundació natura. Han
anat uns 18 infants entre 3 i 16 anys, amb el grup de mo, on ja hi ha anat els dos anys
anterior. Seran de divendres dia 31 de juliol fins a dijous dia 6 d’agost. Hi aniran uns 18
infants entre 3 i 16 anys. Els monitors hi pujaran ja aquest diumenge. Diumenge dia 2
Mn. Xavier Blanco i el P. Rodolf tenen previst celebrar-hi l’eucaristia.
Que siguin uns dies de creixement humà i espiritual. Segur que totes les mesures
sanitàries que han de seguir els ajudarà a créixer en la responsabilitat. Que siguin uns dies
feliços per a tots.
PREGUEM PELS DIFUNTS
El proper dimecres, dia 4 d’agost, a l’eucaristia de 2/4 de 8 de la tarda (19,30 h.),
pregarem per Natalia León González, en el primer aniversari de la seva mort. Al cel
sigui.
ACCIONS DEL PLA PASTORAL DIOCESÀ DEL CURS 2020-2021
S’han fet públiques ja les accions del Pla Pastoral Diocesà que el nostre bisbe Josep
Àngel ha escollit per aquest proper curs 2020-2021. Són les següents:
1. Crear equips d’animació evangelitzadora a les parròquies (responsables: Rectors
i consell pastorals parroquials).
2. En la preparació dels sagraments del baptisme i del matrimoni oferir la
possibilitat de participar en les experiències i mètodes de primer anunci
(responsables: Rectors);
3. Propiciar les visites de joves i adults a la gent gran ja sigui a les llars particulars
com a les residències (quan les mesures sanitàries ho permetin) (responsables:
Delegació Diocesana de Pastoral de la Salut); i
4. Proposar i organitzar iniciatives per fomentar la fraternitat i el coneixement
mutu dels cristians a les comunitats parroquials i entre les diferents parròquies
(responsables: Rectors, consells pastorals parroquials i arxiprestes).
Són accions que s’han de treballar com a parròquia, en coordinació amb les altres
parròquies de l’arxiprestat i amb coordinació amb tota la diòcesi. Entre tots hem d’anar
vivint i predicant l’evangeli.

