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«NO TINGUEU POR, JO SOC»
Diumenge passat, a l’evangeli,
vam escoltar el relat de la
multiplicació dels pans, que és
una imatge de la celebració de
l’eucaristia, en la qual Jesús
alimenta tota la multitud. Avui,
diumenge
dia
9,
dinovè
diumenge durant l’any, escoltem
la seva continuació, en la qual
Jesús surt a l’encontre dels
deixebles que estan enmig d’una
tempesta.
«Les ones
destorbaven la barca d’avançar,
perquè el vent era contrari». Els
deixebles es troben en dificultat,
però Jesús no els abandona: quan
ja s’està acabant la nit, ell surt al
seu encontre «caminant sobre
l’aigua».
Els
deixebles
s’esveraren i cridaren de por,
perquè pensaven que era un
fantasma.
També
nosaltres,
moltes vegades ens espantem
quan Jesús ressuscitat surt al nostre encontre enmig de la nit. Per què? Potser perquè ja
no l’esperàvem. Ens falta fe i posem la nostra confiança en solucions materials i no
esperem que Jesús pugui sortir al nostre encontre. Ell va dir als seus deixebles: «No
tingueu por, jo soc».
No em de tenir por, Jesús és el Senyor i ell està enmig nostre, no ens deixa en cap
moment. Malgrat això, Pere va voler anar cap a Jesús: va començar a caminar sobre les
aigües, però «en adonar-se del vent que feia, s’acovardí i començà d’enfonsar-se». De
seguida que ve la més mínima dificultat, de seguida que hi ha una mica de vent, ens
acovardim i deixem de confiar en el Senyor. Per què dubtem? El Senyor ressuscitat és
enmig nostre i ens ha donat tantes proves del seu amor i de la seva fidelitat! Que avui la
nostra professió de fe sigui ben sincera: «Realment tu ets els Fill de Déu». Posem en ell
tota la nostra confiança. Que la celebració de l’eucaristia sigui l’aliment de la nostra fe,
que enforteixi el nostre esperit.

FESTES DELS SANTS
En aquests mesos hi ha la festa de diversos sants. La memòria i la intercessió dels sants
són sempre una ajuda i un exemple en el nostre caminar. Recordem alguns dels sants més
coneguts d’aquesta setmana.
Dilluns, dia 10: St. Llorenç, diaca. Va ser un dels set diaques de les set regions de
Roma. Va ser martiritzat l’any 258, quatre dies després del martiri del papa Sixt II.
Segons la tradició hauria nascut a Osca, o bé a València. Servei als més necessitats i
fidelitat a la fe.
Dimarts, dia 11: Sta. Clara d’Assís. Amb divuit anys va abandonar casa seva per
seguir un estil de vida semblant al de Francesc d’Assís. Va ser fundadora de les germanes
clarisses. Va morir l’any 1253. Senzillesa, fraternitat i amor a Jesucrist.
Divendres, dia 14: St. Maximilià M. Kolbe. Religiós polonès franciscà conventual.
Destacà per la seva devoció a la Mare de Déu. Va morir l’any 1941 en el camp de
concentració d’Auschwitz. Va donar la vida voluntàriament en lloc d’un home que els
guardians del camp havien decidit matar. Amor a la Immaculada i generositat sense
límits.
PROPER DISSABTE, DIA 15, FESTIVITAT ASSUMPCIÓ MARE DE DÉU
El proper dissabte, dia 15, és la festivitat de l’Assumpció de la Mare de Déu. Hi haurà
eucaristia al matí a ¼ d’una (12,15 h.). Per aquesta causa no hi haurà eucaristia el
dissabte a la tarda. En canvi, sí que hi haurà eucaristia de vigília el divendres a les 8 de la
tarda.
ACCIONS DEL PLA PASTORAL PER AL CURS 2020-2021
Es comencen a conèixer les quatre accions del Pla Pastoral diocesà per al curs 20202021. Tracten especialment sobre la dimensió evangelitzadora de la comunitat cristiana.
El papa Francesc a l’exhortació Evangelii Gaudium dedica un apartat important a la
dimensió evangelitzadora de la comunitat parroquial. El Sant Pare recorda que: «la
parròquia no és una estructura caduca; precisament perquè té una gran plasticitat, pot
prendre formes molt diverses que requereixen la docilitat i la creativitat missionera del
Pastor i de la comunitat. Encara que certament no és l’única institució evangelitzadora, si
és capaç de reformar-se i adaptar-se contínuament, continuarà essent “la mateixa Església
que viu entre les cases dels seus fills i de les seves filles”. Això suposa que realment
estigui en contacte amb les llars i amb la vida del poble, i no esdevingui una prolixa
estructura separada de la gent o en un grup de selectes que es miren a si mateixos» (Papa
Francesc, exhortació apostòlica Evangelii Gaudium, 2013, núm. 28).
De fet, tota l’activitat i la vida parroquial han d’estar impregnades d’aquesta nova
actitud i missió en sortida, des del seu llenguatge i les seves formes, l’acolliment i
l’atenció, l’anunci joiós, etc. El Consell Pastoral Parroquial pot esdevenir, allà on sigui
possible, el dinamitzador d’aquesta animació evangelitzadora que pertoca a tota la
comunitat, tot i que també es pot crear un equip de persones que assumeixin aquest
àmbit. Una dimensió que tampoc ha d’oblidar és el treball amb els infants, adolescents i
joves i la seva continuïtat, l’acompanyament de les famílies amb les indicacions que es
poden trobar a l’exhortació postsinodal Amoris laetitia, l’anunci de l’anomenat evangeli
de la vida, el catecumenat d’adults o la dimensió ecumènica i interreligiosa.
Per això la primera acció pastoral a nivell de tota la diòcesi serà: Crear equips
d’animació evangelitzadora a les parròquies. Responsables: Rectors i Consells pastorals
parroquials.

