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«TU ETS PERE. SOBRE AQUESTA PEDRA JO EDIFICARÉ LA MEVA ESGLÉSIA»

L’evangeli que avui, diumenge
dia 23, vint-i-unè durant l’any,
resulta sorprenent i, per alguns,
pot resultar escandalós. Jesús
ha preguntat als seus deixebles,
en la regió de Cesarea de Filip:
«¿Què diu la gent del Fill de
l’home? ¿Qui diuen que és?».
Allò que la gent pensa sobre
Jesús, en aquella època, com
ara, és molt plural. Deien que
era
Joan
Baptista,
un
reformador; que era Elies, el
profeta de la fi dels temps; que
era Jeremies, un profeta de
queixes i laments; o que era, un
profeta més. Jesús no va
quedar-se
amb
aquesta
enquesta
sociològica.
Ell
pregunta als deixebles: «I
vosaltres, ¿qui dieu que soc?».
Què important és la resposta de
cadascú de nosaltres.
Potser si haguessin contestat
cadascun
dels
deixebles
s’hauria produït de nou una
disparitat, com entre la gent. Però és Simó Pere el qui contesta a l’evangeli: «Vós sou el
Messies, el Fill del Déu viu». I ara ve, en aquesta narració de sant Mateu, la resposta
sorprenent i joiosa de Jesús: «Sortós de tu, Simó, fill de Jonàs: això no t’ho ha revelat cap
home de carn i sang, sinó el meu Pare del cel. I ara, també jo et dic que tu ets Pere. Sobre
aquesta pedra jo edificaré la meva Església, i les portes del Reialme de la Mort no li
podran resistir». Jesús és el Messies, el Fill de Déu, i ell vol edificar la seva Església
sobre aquesta pedra, que és el mateix Pere. L’assemblea de Déu reunida en Jesús, la
comunitat dels deixebles de Jesús, s’edificarà sobre la pedra de Pere, és en ell que es
trobarà la unitat.
Per què l’evangelista Mateu recull en la seva narració aquesta crida profunda a la
unitat en Pere? Quan Mateu escriu hi havia diversos tipus de comunitats cristianes: els de

les comunitats que s’havien format a partir de Jaume, el «germà del Senyor»; els de les
comunitats paulines, nascudes de la predicació de Pau de Tars; els de les comunitats
joànniques, que es consideraven sota el patrocini de Joan de Zebedeu; els de les
comunitats, nascudes de la predicació de Simó Pere. Hi havia en totes elles grans dons i
grans virtuts, hi havia dificultats greus de relació entre algunes d’elles. Mateu sap, com
tots, que els deixebles de Jesús han de caminar en la unitat i, per això, presenta com un
do de Jesús la unitat a partir de la figura de Pere i les seves comunitats. I així va ser al
llarg dels anys. L’Església, des de ben antic, ha trobat en Pere la unitat. Que també
nosaltres sapiguem caminar en la unitat de l’Església de Jesús i rebem, com un do de
Jesús, la unitat a partir de la comunió amb Pere. Sí, el Pere pecador, generós, tossut, però
cridat per Jesús per a ser font d’unitat. Potser perquè la unitat tan sols es pot fonamentar
en la humilitat, en el perdó i en la necessitat de perdó.
PROPER DISSABTE, DIA 29, MISSA DE FESTA MAJOR A STA. AGNÈS
El proper dissabte, dia 29, a les 6 de la tarda, hi haurà la col·locació de les cendres de
Mn. Albert Torrens, al cementiri de Sta. Agnès de Malanyanes. Mn. Albert va morir a
Barcelona el passat dia 6 de maig a causa del coronavirus. Ell havia estat rector de la
parròquia de Sta. Agnès des de l’any 1994 fins al 2010 i administrador parroquial de la
parròquia de St. Sadurní de la Roca entre els anys 1997 i 2003. A continuació, a 2/4 de 7
de la tarda, hi haurà la Missa de Festa Major en la festa de sant Bartomeu. Predicarà el P.
Rodolf.
EL PROPER DISSABTE, DIA 29, NO HI HAURÀ MISSA DE VIGÍLIA
El proper dissabte, dia 29, no hi haurà a la nostra església parroquial eucaristia de vigília
a les 7 de la tarda, amb motiu de la col·locació de les cendres de Mn. Albert Torrens en el
cementiri de Sta. Agnès. El P. Rodolf hi anirà en agraïment als anys que Mn. Albert es va
encarregar de la nostra parròquia.
PROPER DIUMENGE 30, FESTA MAJOR A ST. ESTEVE DE GRANOLLERS
El proper diumenge, dia 30, a ¼ d’una del migdia, a l’església de St. Esteve, hi haurà la
celebració de l’eucaristia en la Festa Major de Granollers. Predicarà el P. Gonzalo
Fernández-Gallardo, franciscà conventual. Des de l’any 1858 es va començar a celebrar
aquesta festa, duplicant la celebració del 26 de desembre. En un primer moment va ser
els dies 2 i 3 de setembre, però des de 1930 les festes comencen el darrer dijous del mes
d’agost.
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.
Dilluns, dia 24, sant Bartomeu, apòstol: Es considera que és el mateix que Natanael,
originari de Canà de Galilea.
Dimarts, dia 25, sant Josep de Calassanç, prevere: Nascut a Peralta de la Sal, va
fundar a Roma l’Escola Pia, per a l’educació de tots els nens, especialment els més
pobres. Va morir a Roma l’any 1648.
Dijous, dia 27, santa Mònica, viuda: Va ser la mare de sant Agustí. Amb les seves
pregàries i plors va obtenir la conversió del seu fill.
Divendres, dia 28, sant Agustí, bisbe i doctor de l’Església: Els seus ensenyaments
van marcar tota una època. Va morir a Hipona l’any 430.
Dissabte, dia 29, Martiri de sant Joan Baptista: Si el dia 24 de juny se celebra el seu
naixement, aquest dia 29 se celebra la seva mort.

