
LECTURES  
DIUMENGE 07/05/2017 

DIUMENGE IV DE PASQUA. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Fets 2,14a.36-41).

El dia de la Pentecosta, 
Pere es posà dret amb els onze, 
alçà la veu i digué a la gent: 
«Tot el poble d’Israel ha de saber sense cap dubte 
que aquest Jesús que vosaltres vau crucificar, 
Déu l’ha constituït Senyor i Messies.» 
En sentir això, es van penedir de tot cor, 
i deien a Pere i als altres apòstols: 
«Germans, digueu-nos què hem de fer.» 
Pere els va respondre: 
«Convertiu-vos, 
i que cadascun de vosaltres es faci batejar 
en el nom de Jesús, el Messies, 
per obtenir el perdó dels pecats. 
Així rebreu el do de l’Esperit Sant, 
ja que la promesa és per a vosaltres i els vostres fills, 
i per a tots aquells que ara són lluny, 
però que el Senyor, el nostre Déu, cridarà.» 
Pere continuava confirmant això mateix 
amb moltes altres paraules 
i els feia aquesta recomanació: 
«Aparteu-vos d’aquesta gent innoble.» 
Els qui acceptaren la predicació de Pere es feren batejar, 
i aquell dia s’afegiren a la comunitat 
unes tres mil persones. 

2ª LECTURA (1ª Pere 2,20b-25).
Estimats: 
Si després d’obrar bé us toca sofrir, 
i ho suporteu amb paciència, 
això sí que té mèrit davant de Déu. 
Aquesta és la vostra vocació, 
ja que també Crist patí per vosaltres, 
i així us deixà el seu exemple 
perquè seguiu les seves petjades. 
«Ell no obrava amb violència 
ni tenia mai als llavis la perfídia.» 
Quan l’insultaven, no responia insultant; 
quan el turmentaven, no responia amb amenaces; 
sinó que confiava la seva causa 
a aquell que judica amb justícia. 
A la creu, ell «portà» en el seu cos «les nostres culpes», 
perquè no visquem com a pecadors, sinó com a justos. 
«Les seves ferides ens curaven.» 
Tots vosaltres «anàveu errants 
com un ramat que es dispersa», 
però ara heu tornat a aquell 
que és el vostre pastor i guardià. 

EVANGELI. (Joan 10,1-10).
En aquell temps, Jesús parlà així: 
«Us ho dic amb tota veritat: 
el qui no entra per la porta al corral de les ovelles, 
sinó que salta per un altre indret, 
és un lladre o un bandoler. 
El qui entra per la porta és el pastor de les ovelles: 
el guarda li obre la porta, 
i les ovelles reconeixen la seva veu; 
crida les que són seves, cadascuna pel seu nom, 
i les fa sortir. 
Quan té a fora totes les seves, camina al davant, 
i les ovelles el segueixen, perquè reconeixen la seva veu. 
Però si és un estrany, en lloc de seguir-lo, en fugen, 
perquè no reconeixen la veu dels estranys.» 
Jesús els parlà amb aquest llenguatge, 
però ells no entengueren què volia dir. 
Jesús continuà: 
«Us ho dic amb tota veritat: 
Jo sóc la porta de les ovelles. 
Tots els qui havien vingut abans que jo 
eren lladres o bandolers, 
però les ovelles no en feien cas. 
Jo sóc la porta. 
Els qui entrin passant per mi, 
se salvaran de tot perill, 
podran entrar i sortir lliurement 
i trobaran pasturatges. 
Els lladres només vénen per robar, matar i fer destrossa. 
Jo he vingut perquè les ovelles tinguin vida, 
i en tinguin a desdir.» 



LECTURES  
DIUMENGE 14/05/2017 

DIUMENGE V DE PASQUA. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Fets 6,1-7).

Per aquells dies, 
anava augmentant el nombre dels creients, 
i els immigrats de llengua grega 
es queixaven dels nadius perquè, 
en la distribució diària d’ajuda als pobres, 
les seves viudes no eren ateses. 
Llavors els dotze 
convocaren una reunió de tots els creients i els digueren: 
«No estaria bé que nosaltres deixéssim 
la predicació de la paraula de Déu 
i ens poséssim a distribuir l’ajuda als pobres. 
Per això, germans, busqueu entre vosaltres mateixos 
set homes fiats, plens de l’Esperit Sant i de seny, 
i els encarregarem aquesta feina; 
nosaltres continuarem ocupant-nos de la pregària 
i del ministeri de la paraula.» 
Tothom trobà bé aquesta proposta, 
i elegiren Esteve, un home ple de fe i de l’Esperit Sant, 
Felip, Pròcor, Nicànor, Tímon, Parmenàs 
i Nicolau, un antioquè convertit al judaisme. 
Els presentaren als apòstols, 
i aquests, després de pregar, els imposaren les mans. 

La paraula de Déu s’anava estenent, 
i a Jerusalem creixia molt el nombre dels creients; 
fins i tot molts sacerdots acceptaven la fe. 

2ª LECTURA (1ª Pere 2,4-9).
Estimats, 
acosteu-vos al Senyor, que és la pedra viva. 
Els homes l’havien rebutjada, 
però als ulls de Déu és «escollida, de gran valor». 
També vosaltres, com pedres vives, 
deixeu que Déu faci de vosaltres un temple espiritual, 
un sacerdoci sant, que oferirà víctimes espirituals, 
acceptables a Déu per Jesucrist. 
Per això diu l’Escriptura: 
«Jo poso a Sió una pedra angular, de gran valor, escollida: 
el qui creu, no quedarà defraudat.» 
És de gran valor per a vosaltres, els qui heu cregut, 
però per als qui no creuen 
«la pedra que rebutjaven els constructors ara corona l’edifici», 
i «s’ha convertit en pedra d’ensopec, en roc que fa caure». 
Ensopeguen quan no fan cas de la predicació. 
Sempre n’hi haurà, que no en fan cas. 
Però vosaltres sou «un poble escollit, 
un reialme sacerdotal, una nació sagrada, 
la possessió personal de Déu», 
perquè «proclamo la lloança» d’aquell 
que us ha cridat del país de tenebres 
a la seva llum admirable. 

EVANGELI. (Joan 14,1-12).
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: 
«Que els vostres cors s’asserenin. 
Confieu en Déu, confieu també en mi. 
A casa del meu Pare hi ha lloc per a tots: 
si no n’hi hagués, 
us podria dir que vaig a preparar-vos estada? 
I quan hauré anat a preparar-vos-la, 
tornaré i us prendré a casa meva, 
perquè també vosaltres visqueu allà on jo estic. 
I ja sabeu quin camí hi porta, allà on jo vaig.» 
Tomàs li diu: 
«Senyor, si ni tan sols sabem on aneu. 
Com podem saber quin camí hi porta?» 
Jesús li diu: «Jo sóc el camí, la veritat i la vida: 
ningú no arriba al Pare si no hi va per mi. 
Si m’heu conegut a mi, 
heu de conèixer igualment el meu Pare: 
des d’ara ja el coneixeu i ja l’heu vist.» 
Li diu Felip: 
«Senyor, mostreu-nos el Pare, i no ens cal res més.» 
Jesús li diu: 
«Felip, fa tant de temps que estic amb vosaltres, 
i encara no em coneixes? 
Qui em veu a mi, veu el Pare. 
Com pots dir que us mostri el Pare? 
No creus que jo estic en el Pare i el Pare està en mi? 
Les paraules que jo us dic no vénen de mi mateix. 
És el Pare qui, estant en mi, fa les seves obres. 
Creieu-me: jo estic en el Pare i el Pare està en mi; 
si no, creieu-ho per aquestes obres. 
Us ho dic amb tota veritat: 
Qui creu en mi, també farà les obres que jo faig, 
i fins en farà de més grans, perquè jo me’n vaig al Pare.» 



PROJECTE D’HOMILIA
A vegades el missatge dels Evangelis és tan 

radical que no tenim altra sortida que canviar-ne el 
sentit o dir que no l’entenem. Això ha passat sovint 
amb les paraules que hem llegit avui. El mateix 
evangelista ens fa notar que els oients no 
entengueren què volia dir, tot i que Jesús havia fet 
servir un llenguatge extraordinàriament gràfic, 
concret, i basat en l’experiència diària. “El qui no 
entra per la porta al corral de les ovelles, sinó que 
salta per un altre indret, és un lladre o un 
bandoler”. Evidentment! Un lladre o un bandoler 
sempre busca el punt dèbil, inesperat, desprotegit… 

Però, pel simple fet d’existir, ja entrem en la vida 
dels altres, i els altres entren en la nostra vida. 
Vivim convivint. Per tant, es tracta de veure si hi 
entrem per la porta o si som assaltadors; i també 
de veure si qui entra en la nostra vida hi entra per 
la porta o ens assalta per algun cantó. Assaltar vol 
dir entrar usant la força o l’engany, amb segones 
intencions, buscant només el propi interès, o 
utilitzant lleis o drets que pretenen “avalar” la 
intromissió. 

Que Jesús sigui la porta de les ovelles vol dir que 
tenim dos espais: l’exterior, comú a tots; i l’interior, 
particular, personal, reservat, al qual només es pot 
entrar amb permís de la pròpia persona i en la 
mesura que ella el vulgui compartir. És un espai que 
ha de ser vist com a sagrat per tots els altres. 

 Que Jesús sigui la porta de les ovelles també vol 
dir que cada ovella té llibertat per entrar i sortir. 
Entrar i sortir de si mateixa, del món en què pot 
estar reclosa per les pròpies manies o per 
valoracions alienes. Tenir porta ens fa possible no 
ofegar-nos en l’aire resclosit de la nostra closca, o 
d’una “identitat” imposada. 

 “Tots els qui havien vingut abans que jo eren 
lladres o bandolers”. Aquestes paraules de Jesús 
són duríssimes. Abans de Jesús havien vingut 
Moisès, els Profetes, els Reis, els Cabdills salvadors, 
els Mestres de la Llei… De tots ells s’afirma que eren 
lladres o bandolers. Terrible! 

Però, quina diferència hi ha entre ells i Jesús? 
Doncs, que tots ells van parlar al poble situant-se 
per sobre del poble. Resultat? La destrossa de les 
ovelles. Només cal repassar la Història; només calia 
reconèixer la situació en què es trobava el poble. 

En canvi Jesús és cent per cent poble; i es manté 
fidel al poble fins i tot quan el poble mateix, 
enganyat pels poderosos, demana la seva destrossa 
(crucifixió). 

 Amb aquesta afirmació tan dura, Jesús ens indica 
que hi ha una única porta de les ovelles. No hi ha 
cap altra manera justa d’entrar en la vida d’una 
altra persona que no sigui d’igual a igual, d’humà a 
humà. Jesús és l’Home; en ell  hem “vist” que ser 
humans vol dir entendre la convivència com un 
servei mutu per créixer junts en HUMANITAT. 

Ningú està per sobre ni per sota. La trobada amb 
els altres ha de ser des de la llibertat i alliberadora 
per les dues parts. “Podran entrar i sortir lliurement 
i trobaran pasturatges”. 

MISSATGE.
Cada ovella, cada comunitat (grup espontani 

d’ovelles), disposa d’un espai íntim, sagrat, 
inviolable, i al qual es pot “entrar i sortir” només 
passant per la porta de la llibertat. 

Es tracta d’un missatge tremendament crític amb 
les nostres societats; un missatge que declara 
injustes moltes de les relacions humanes 
anomenades “institucionals” (Estat, Religió, 
Família…). 

Però és també un missatge extraordinàriament 
alliberador per a tots aquells que no tinguin por a la 
llibertat i hagin decidit mantenir-se fidels als homes. 

RESPOSTA.
Podríem pensar en la manera de funcionar de les 

nostres societats, desenvolupades o no. És cert que 
hi ha societats democràtiques; però, de moment, la 
seva democràcia és purament formal, utilitzada 
sobretot per legitimar el poder dels Poderosos. 

Però les paraules que hem llegit haurien de ser 
escoltades sobretot pels qui ens anomenem 
deixebles de Jesús. És possible que sovint ens 
sentim assaltats pels propis germans. Potser també 
sovint nosaltres som assaltadors. Per això aquest 
punt hauria de ser de revisió constant, tant a nivell 
personal com a nivell comunitari. 

A nivell comunitari som corresponsables de la 
manera com funciona la nostra Església. Sembla 
evident que s’hi han incorporat formes pròpies de 
les societats autoritàries. Considerem normal que 
s’entri en la vida de les persones o de les 
comunitats utilitzant lleis, decrets, costums, 
tradicions, ritus, organització,… A vegades, fins i 
tot, bloquejant la consciència i la llibertat. 

Ens cal fer un gir de 180 graus. Si parlem 
d’ovelles, ha de ser perquè tots som ovelles. Si 
parlem de pastors, ha de ser perquè tots som 
pastors. Però sempre, ovelles o pastors alliberats i 
alliberadors, imitadors del Pastor–model, que dóna 
la pròpia vida pels altres convertit en anyell 
pasqual. Tot el que no sigui això és “ser lladre o 
bandoler”. 

 PREGUNTES per al diàleg.
1. Repassant la vostra relació amb les persones 

més pròximes, considereu que a vegades han 
abusat d’aquesta proximitat? Se us han queixat 
d’abusar-ne vosaltres? Dit d’una altra manera: 
L’amor i l’afecte vers una persona són raó 
suficient per “entrar” en la seva vida més enllà 
del que ella vol? 

2. En coses religioses, heu renunciat a reflexionar 
des de la vostra consciència? Dit d’una altra 
manera: Religiosament parlant, us considereu 
persones adultes, o necessiteu que us diguin 
com heu d’actuar? 

3. Us sentiu mentalment reclosos en alguna idea o 
sentiment que no podeu superar? Dit d’una altra 
manera: Experimenteu la religió com un pany 
posat a la vostra porta, la clau del qual no teniu 
vosaltres? 

Mossèn Pere Torras 



Paraules i Parauletes 

DIUMENGE IV DE PASQUA. CICLE A.  

“PORTA”. 

151. Porta. (Jo sóc la porta de les ovelles.). 
És clàssica la figura de Jesús com a Bon Pastor. Però en el relat de l’Evangeli de Joan que hem llegit, 

Jesús, abans de presentar-se com a Bon Pastor, diu que és la porta. I no diu que sigui la porta del corral 
sinó la porta de les ovelles. És cert que immediatament abans s’ha parlat de la porta del corral. Entrar al 
corral per la porta o per un altre lloc posa de manifest la qualitat del que hi entra: si entra per la porta, és 
el pastor; si salta per la tàpia, és un lladre. 

L’evangelista fa notar que els oients (els Fariseus) no entengueren què volia dir, Jesús. Aquesta 
incomprensió resulta sorprenent, ja que allò que volien significar les paraules de Jesús era d’experiència 
quotidiana. Però en aquest cas Jesús estava parlant amb uns que havien decidit no veure-hi (no 
entendre)... (Joan 9:41). 

La incomprensió dels Fariseus provoca que Jesús formuli encara més radicalment la seva afirmació “Jo 
sóc la porta de les ovelles” afegint-hi una sentència extremadament severa: “Tots els qui havien vingut 
abans que jo eren lladres o bandolers”. Els qui, abans de Jesús, havien vingut com a pastors d’Israel eren 
sobretot Moisès (pastor i profeta per antonomàsia) i David (pastor i rei per antonomàsia). A partir d’ells, a 
Israel eren considerats pastors del poble els seus successors; i també els successors d’Aaron, germà de 
Moisès i primer gran sacerdot. L’afirmació de Jesús que tots els que havien vingut abans que ell eren 
lladres o bandolers és volgudament dura. És cert que no reprova directament ni Moisès, ni David ni Aaron, 
però afirma rotundament que no han de ser “canonitzats”; és a dir: no han de ser considerats un model a 
seguir. Com a persones del seu temps, l’exercici del seu “pasturatge” (de la seva autoritat) havia inclòs 
diferents formes de violència. Per això el seu temps ha de ser superat. Per això no poden ser models.  

L’únic model de pastor és Jesús. I la raó és clara: el vertader pastor dóna la vida per les ovelles. Tot el 
que no sigui això, comporta ser lladre o bandoler. 

Aquí apareix la radicalitat de l’afirmació “Jo sóc la porta de les ovelles”. Hi ha infinites maneres d’entrar 
en la vida dels altres, però només una és legítima: anar-hi oferint la pròpia vida. Pares, mestres, polítics, 
governants, funcionaris, sacerdots, animadors, companys, amics, socis, rivals,... Tots ells només actuen 
justament si s’acosten a l’altre per compartir amb ell la pròpia vida. Tota altra manera d’entrar en la vida 
dels altres constitueix un furt o una  agressió. 

Però aquí cal ser molt lúcids. Donar la vida pels altres no significa pas posar-se passivament a mercè 
dels altres. Jesús va donar la seva vida fins i tot a Judes, que la va prendre per vendre-la per trenta 
monedes de plata (Mateu 26:15). Però Jesús no es va pas estar de sentenciar: “Qui obra així, més li 
valdria no haver nascut” (Mateu 26:24.  Lluc 22:3.  Joan 13:26ss). 

Anar a les ovelles passant per Jesús com a porta, significa ajudar-les a ser protagonistes de la seva 
pròpia humanització dins l’horitzó d’una Humanitat que es va creant a si mateixa a partir d’un projecte de 
Déu. Ningú no es pot constituir en intèrpret en solitari d’aquest Projecte. Tampoc ningú no pot imposar el 
seu propi projecte, per bo, savi o just que es consideri. La Humanitat adulta la dissenyem i la construïm 
entre tots. N’ha de quedar exclosa tota forma de domini d’uns sobre els altres. 

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1189&select=9
http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1135&select=26
http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1135&select=26
http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1177&select=22
http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1193&select=13


Entrevistes amb Fid’ho 
DIUMENGE IV DE PASQUA. CICLE A.  

PRESENTACIÓ 
Entrevistes amb Fid’ho pren forma de diàleg entre 

Fid’ho (abreviació de Fill de l’Home) i Evy, 
periodista. El nom Evy, per la seva semblança amb 
Eva, vol compensar l’excessiu pes que entre 
nosaltres té la paraula “home”, presa sovint només 
en sentit de “baró”. També, per la seva proximitat 
amb evangelista, vol destacar la semblança entre 
els primers evangelistes i els periodistes actuals 
quan ens ajuden amb “bones notícies”. 

Sóc conscient de com n’és d’arriscat l’ús d’aquest 
gènere literari, sobretot tenint en compte la qualitat 
de l’entrevistat. Intentaré que les paraules posades 
en boca de Fid’ho siguin tan ajustades com sàpiga 
al missatge que, ja fa dos mil anys, van intentar 
transmetre’ns centenars d’escriptors que van 
inventar el gènere literari “evangeli”. 

Dels moltíssims evangelis que es van escriure, la 
comunitat cristiana, des de fa molt temps, n’ha 
seleccionat només quatre. Aquesta capacitat 
selectiva de la Comunitat cristiana em permet 
l’atreviment d’escriure Entrevistes amb Fid’ho: si 
serveixen, hauran servit; si no, directament a la 
paperera! 

Evy no exposarà les seves idees sinó que farà 
aquelles preguntes o comentaris que farien els 
suposats lectors o lectores que hi fossin presents. 
Així doncs, Evy no actua ni com a creient com a 
increient, ni religiós ni antireligiós, ni progressista ni 
conservador,… Vol ser simplement “veu dels 
humans” que fan preguntes o exposen sentiments 
com dubtes, queixes, esperances i anhels. 

ENTREVISTA 
Evy 

Ja sé que, per parlar de la Vida, el llenguatge 
normal es queda curt, i cal enriquir-lo amb símbols. 
Però en aquest relat d’avui m’hi perdo per excés de 
símbols. Primer dius que ets la porta de les ovelles, 
i de seguida dones a entendre que ets el pastor. En 
què quedem? Ets porta o ets pastor? 
Fid’ho 

No tindràs cap problema per entendre tot això si 
tens en compte que sóc el fill de l’home. Tot allò 
que pertany a la Humanitat es pot dir de mi. Vivim 
convivint. Quan es conviu en comunió, cada ésser 
humà és per als altres porta, i pastor, i ovella, i, 
fins i tot, pasturatge. Les relacions humanes són 
riques: a vegades ets una cosa per a uns, i una 
altra cosa per a uns altres. En la comunitat, les 
diferències es tornen serveis, i els serveis són tan 
variats com les necessitats de cadascú i de cada 
moment. 
Evy 

En el relat dius que tots els qui van venir abans 
que tu eren lladres o bandolers. Això és molt dur, 
no et sembla?! 
Fid’ho 

El glaç, vist des de l’aigua, és fred, opac, rígid, 
dur, inhòspit. L’aigua, vista des del vapor, és 
esclava, pesant, rastrera, perillosa, poc expansiva. 
Així també: vista des de la comunió, la vida 
d’abans és cruel, injusta, opaca, opressiva. 

Evy 
Potser tens raó. Segons els entesos, la vida 

humana neix per convivència. Però les primeres 
formes de convivència estaven marcades per 
relacions de domini–subjecció. L’agressivitat ha 
produït progrés. Els invents més importants s’han 
fet per fer la guerra.  Però, quant sofriment en les 
relacions humanes! I quanta injustícia! D’acord: la 
comunió no ve dels orígens sinó que és una 
conquesta humana, i molt difícil. 

Fid’ho 
El “progrés” provocat per l’agressivitat ha estat al 

preu d’innumerables víctimes. Aquesta classe de 
progrés, per si sol, portaria finalment al col·lapse de 
la vida. Però l’home està cridat a la generositat. Per 
això el mateix possible col·lapse desperta en els 
humans reaccions de més generositat. 

Evy 
El peix gros es menja el petit; l’home fort 

s’imposa al dèbil; el poca-solta “triomfa” sobre el de 
bona fe… Sovint penso que allò que progressa no és 
la vida sinó l’agressivitat. No estic massa segur que 
l’agressivitat, per reacció, pugui despertar i portar a 
la generositat. Els manuals d’Història no semblen 
pas abonar aquesta hipòtesi. 

Fid’ho 
La generositat és fruit de la llibertat. No es pot 

preveure, perquè cada humà la decideix lliurement 
en cada moment. Però la generositat és bella, i 
“estira” el cor humà. En el nostre món, quanta més 
generositat, més bellesa. I quanta més bellesa, més 
cors humans se senten atrets cap a la generositat. 
No ho diuen els manuals d’Història, però ho diu la 
meva experiència, com a fill de l’home: com més 
dura és l’agressivitat en uns, més forta l’atracció de 
la generositat en altres. L’agressivitat s’exhibeix; la 
generositat no necessita exhibir-se. Actua en els 
cors, i va canviat el món des del fons dels cors. 

Evy 
Et veig molt optimista… 

Fid’ho 
Ningú no pot predir el futur de la Humanitat. Però 

convé no descuidar que la Humanitat neix d’un 
projecte generós continuat. Per a l’Autor 
d’aquest projecte, mil anys són com un dia, i un 
miler de cors endurits són com un glaçó caigut a la 
caldera. Només la generositat té futur. 

Mossèn Pere Torras 



NOVA RELACIÓ AMB JESÚS 

A les comunitats cristianes necessitem viure una experiència nova de Jesús revifant la 
nostra relació amb ell. Posar-lo decididament al centre de la nostra vida. Passar d'un 
Jesús confessat de manera rutinària a un Jesús acollit vitalment. L'evangeli de Joan fa 
alguns suggeriments importants en parlar de la relació de les ovelles amb el seu Pastor. 

El primer és "escoltar la seva veu" en tota la seva frescor i originalitat. No confondre-
la amb el respecte a les tradicions ni amb la novetat de les modes. No deixar-nos 
distreure ni atordir per altres veus estranyes que, encara que s'escoltin a l'interior de 
l'Església, no comuniquen la seva Bona Nova. 

És important sentir-nos cridats per Jesús "pel nostre nom". Deixar-nos atreure per ell 
personalment. Descobrir poc a poc, i cada vegada amb més alegria, que ningú respon 
com ell a les nostres preguntes més decisives, els nostres anhels més profunds i les 
nostres necessitats darreres. 

És decisiu "seguir" a Jesús. La fe cristiana no consisteix a creure coses sobre Jesús, 
sinó en creure’l a ell: viure confiant en la seva persona. Inspirar-nos en el seu estil de 
vida per orientar la nostra pròpia existència amb lucidesa i responsabilitat. 

És vital caminar tenint Jesús “al davant nostre". No fer el recorregut de la nostra vida 
en solitari. Experimentar en algun moment, encara que sigui de manera maldestre, que 
és possible viure la vida des de l'arrel: des d'aquest Déu que se'ns ofereix en Jesús, més 
humà, més amic, més proper i salvador que totes les nostres teories. 

Aquesta relació viva amb Jesús no neix en nosaltres de forma automàtica. Es va 
despertant en el nostre interior de manera fràgil i humil. Al començament, és gairebé 
només un desig. En general, creix envoltada de dubtes, interrogants i resistències. Però, 
no sé com, arriba un moment en què el contacte amb Jesús comença a marcar 
decisivament la nostra vida. 

Estic convençut que el futur de la fe entre nosaltres s'està decidint, en bona part, en la 
consciència dels que ara ens sentim cristians. Ara mateix, la fe s'està revifant o es va 
extingint en les nostres parròquies i comunitats, al cor dels sacerdots i fidels que les 
formem. 

La increença comença a penetrar en nosaltres des del mateix moment en què la 
nostra relació amb Jesús perd força, o queda adormida per la rutina, la indiferència i la 
despreocupació. Per això, el Papa Francesc ha reconegut que "necessitem crear espais 
motivadors i sanadors ... llocs on regenerar la fe en Jesús". Hem d'escoltar la seva 
crida. 

José Antonio Pagola






