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«DONA, QUINA FE QUE TENS! QUE SIGUI TAL COM VOLS» 

Avui, diumenge dia 

16, diumenge vintè 

durant l’any, 

escoltem a l’evangeli 

un episodi 

sorprenent. Es tracta 

de l’episodi d’una 

dona cananea. 

L’evangelista ens 

presenta Jesús retirat 

ben lluny de Galilea, 

ben al nord, a la 

regió de Tir i de 

Sidó, fora de territori 

jueu. Una dona 

cananea es posa a 

reconèixer-lo com a 

Senyor, fill de 

David, i li demana 

que es compadeixi 

d’ella, perquè la seva 

filla es troba 

endimoniada. Potser 

estaríem esperant 

que l’evangeli ens 

digués que Jesús no 

tan sols va venir per 

les ovelles perdudes 

del poble d’Israel, 

sinó que va venir 

també per a tothom, sense distincions. Però, a l’evangeli segons sant Mateu, aquest relat 

no acaba amb aquest ensenyament, ja que no serà fins a la missió que Jesús ressuscitat 

dona als seus deixebles, que no es dirà: «Aneu a tots els pobles i feu-los deixebles meus» 

(Mt 28,19). Jesús escolta la petició de la dona cananea, es compadeix d’ella i allibera la 

seva filla, però ¿per què ho fa? ¿Quin ensenyament ens vol donar aquest episodi d’avui? 

    La dona cananea li va dir a Jesús: «Tingueu pietat de mi, Senyor». I Jesús va escoltar 

la seva pregària. Li va dir: «Dona, quina fe que tens! Que sigui tal com vols». Jesús es 



compadeix d’aquella dona i de la seva filla. Jesús escolta en primer lloc el crit de la dona, 

perquè Déu és sempre misericordiós. La compassió ha sortit vencedora. El cor de Jesús 

escolta, per damunt de tot, el crit del poble sofrent. 

     La celebració de l’eucaristia del poble reunit comença sempre amb aquest mateix crit 

de la dona cananea: «Senyor, tingueu pietat». Estiguem segurs que Déu ens escolta 

sempre, escolta el crit del poble sofrent. Que siguem capaços de tenir nosaltres la mateixa 

fe, la mateixa confiança, la mateixa seguretat, que va tenir aquella dona. I sempre, en 

l’eucaristia, el nostre crit, el crit de la humanitat sofrent, és escoltat, perquè Jesús respon 

sempre: «Preneu i mengeu-ne tots, aquest és el meu cos entregat per vosaltres». Donem-

ne gràcies a Déu. 
 

ACCIONS DEL PLA PASTORAL PER AL CURS 2020-2021 

El segon bloc del Pla Pastoral diocesà està centrat en la dimensió celebrativa de la fe i vol 

reflexionar en el proper curs sobre la preparació dels sagraments del baptisme i el 

matrimoni. Un moment evangelitzador important és l’acostament de persones 

habitualment allunyades i que demanen rebre un sagrament, per exemple els nuvis que 

volen contreure matrimoni, els pares que porten a batejar un infant o a fer la primera 

comunió. Les motivacions que hi ha darrera aquestes peticions són realment molt 

variades.  

    Ara bé, ofereixen una possibilitat d’entrar en contacte, d’acostar-se, de dialogar i oferir 

aleshores una proposta que pugui ajudar a generar un procés de creixement, de recuperar 

la vivència de la fe. Cal, doncs, estar atents a aquests moments privilegiats i oferir una 

proposta que pugui ajudar a fer un veritable procés evangelitzador.  

    Això voldrà dir d’entrada revisar la preparació que actualment s’ofereix a les 

parròquies per rebre aquests sagraments. Revisar quin oferiment es fa i tenir presents les 

noves experiències i els mètodes de primer anunci que l’Església ofereix: Cursets de 

Cristiandat, Cursos Alpha, Recessos d’Emaús, etc. 

    Per això, en aquest segon bloc, l’acció prevista pel Pla Pastoral per al curs 2020-2021 

és la següent: 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 de les parròquies. 

 

PREGUEM PELS DIFUNTS 

El proper dimarts, dia 18, a l’eucaristia de 2/4 de 8 de la tarda (19,30 h), pregarem per 

Pepita Noblom Domínguez, en el setè aniversari de la seva mort. Al cel sigui. 

    El proper divendres, dia 21, a l’eucaristia de 2/4 de 8 de la tarda (19,30 h), pregarem 

per Francesc Jusmet, en el vint-i-novè aniversari de la seva mort. Al cel sigui. 

 

FESTES DELS SANTS: En aquesta setmana podem destacar la celebració de diversos 

sants, que amb el seu exemple ens ajuden en el nostre seguiment de Jesús. 

    Dimarts, dia 18: Santa Helena, emperadriu. Va ser la mare de Constantí. Visità 

Terra Santa i va fer tot el possible per la conservació dels llocs de més significat per a la 

fe en Jesús. Segons la tradició va trobar la mateixa creu en la qual Jesús va ser crucificat. 

    Dijous, dia 20: Sant Bernat de Claravall, abat cistercenc. Va ser un dels promotors 

de la reforma cistercenca. Va morir l’any 1153. 

     Divendres, dia 21: Sant Pius X, Papa. Va destacar per la seva reforma litúrgica, el 

foment de la música sagrada i la renovació de la catequesi. Va morir l’any 1914. 

     Diumenge, dia 23: Santa Rosa de Lima, terciària dominicana. Destacà per la seva 

vida de pregària i penitència. Va morir l’any 1617. 


