
LECTURES  
DIUMENGE 17/07/2016 

DURANT L’ANY XVI. CICLE C. 

1ª LECTURA (Gènesi 18,1-10a) 
En aquells dies, 
el Senyor s’aparegué a Abraham a l’alzina de Mambré. 
Abraham seia a l’entrada de la tenda, 
quan la calor del dia era més forta. 
Alçà els ulls i veié tres homes aturats davant d’ell. 
Així que els veié corregué a rebre’ls des de l’entrada de la tenda, 
es prosternà, inclinà el front fins a terra i digué: 
«Senyor, si m’heu concedit el vostre favor, 
us prego que no passeu sense aturar-vos amb el vostre servent. 
Permeteu que portin aigua per rentar-vos els peus 
i reposeu a l’ombra de l’alzina. 
Entretant aniré a buscar unes llesques de pa 
i refareu les vostres forces per a continuar el camí 
que us ha fet passar prop del vostre servent.» 
Ells li respongueren: «Molt bé. Fes tal com has dit.» 

Abraham entrà de pressa a la tenda i digué a Sara: 
«Corre, pren tres mesures de farina blanca, pasta-la i fes-ne panets.» 
Després corregué cap al ramat, trià un vedell tendre i 
gras 
i el donà al mosso perquè el preparés de seguida. 
Quan tot era a punt, prengué mató, llet i el vedell, 
els ho serví 
i es quedà dret al costat d’ells sota l’ombra de l’alzina, 
mentre ells menjaven. 
Llavors li preguntaren: «On és Sara la teva esposa?» 
Abraham respongué: «És dintre la tenda.» 
Ell li digué: «L’any que ve tornaré aquí, i Sara, la teva esposa, 
haurà tingut un fill.» 

2ª LECTURA (Colossencs 1,24-28) 
Germans, 
ara estic content de patir per vosaltres. 
Així continuo en la meva pròpia carn 
allò que encara falta als sofriments del Crist 
en bé del seu cos, que és l’Església. 
Ara jo sóc servidor d’aquesta Església: 
Déu m’ha confiat la missió de dur a terme en vosaltres 
les seves promeses, el seu misteri i secret, 
que d’ençà que existeixen els segles i les generacions humanes 
ell guardava amagat, 
però que ara ha revelat al seu poble sant. 
Déu ha volgut fer-li conèixer la riquesa 
i la grandesa d’aquest misteri 
que ell es proposava a favor dels qui no són jueus. 
El propòsit de Déu és aquest: 
que Crist, l’esperança de la glòria que ha de venir, 
estigui en vosaltres. 
Nosaltres l’anunciem. 
Sense fer distincions, amonestem tots els homes 
i els instruïm en tots els secrets de la saviesa 
per conduir-los al terme del seu desplegament en Crist. 

EVANGELI (Lluc 10,38-42) 

En aquell temps, 

Jesús entrà en un poblet, i l’acollí una dona que es deia Marta. 

Una germana d’ella que es deia Maria, 

asseguda als peus del Senyor, escoltava la seva paraula, 

mentre Marta estava molt atrafegada per obsequiar-lo. 

Marta, doncs, vingué i digué: 

«Senyor, no us fa res que la meva germana 

m’hagi deixat sola a servir? 

Digueu-li, si us plau, que m’ajudi.» 

El Senyor li respongué: 

«Marta, Marta, 

estàs preocupada i neguitosa per moltes coses, 

quan només n’hi ha una de necessària. 

La part que Maria ha escollit és la millor, i no li serà pas presa.» 
  



LECTURES  
DIUMENGE 24/07/2016 

DURANT L’ANY XVII. CICLE C. 

1ª LECTURA (Gènesi 18,20-32) 
En aquells dies, el Senyor digué: 
«Quin clam tan fort a Sodoma i a Gomorra! 
Que n’és de greu el seu pecat! 
Hi baixaré a veure si tota la ciutat es comporta 
com ho denota aquest clam que m’arriba. 
Si no és tota la ciutat, vull saber-ho». 
Els dos homes que acompanyaven el Senyor 
se n’anaren en direcció a Sodoma, 
però Abraham es quedà encara davant el Senyor. 
Llavors Abraham s’acostà i digué: 
«¿De debò que fareu desaparèixer tant el just com el culpable? 
Suposem que a la ciutat hi hagués cinquanta justos. 
¿Els faríeu desaparèixer? 
¿No perdonareu la població 
per amor dels cinquanta justos que hi hauria? 
Mai de la vida no podreu fer una cosa així! 
¿Fer morir el just amb el culpable? 
¿Que el just i el culpable siguin tractats igual? 
Mai de la vida! 
Vós que judiqueu tot el món, 
¿us podríeu desentendre de fer justícia?» 
El Senyor respongué: 
«Si trobava a la ciutat de Sodoma cinquanta justos, 
per amor d’ells perdonaré tota la població». 
Abraham insistí: 
«Encara goso parlar al Senyor, jo que sóc pols i cendra. 
Suposem que per arribar als cinquanta justos 
en faltessin cinc. 
Per aquests cinc que falten, ¿destruiríeu tota la ciutat?» 
Ell contestà: 
«No la destruiria si hi trobava quaranta–cinc justos». 
Abraham li tornà a parlar: 
«Suposem que només n’hi hagués quaranta». 
Li respongué: 
«No ho faria per consideració a aquests quaranta». 
Abraham continuà: 
«Que el meu Senyor no s’enfadi si insisteixo: 
Suposem que només n’hi hagués trenta». 

 Ell respongué: 
«No ho faria per consideració a aquests trenta». 
Abraham insistí: 
«Encara goso parlar al meu Senyor. 
Suposem que només n’hi hagués vint». 

 Ell contestà: 
«No la destruiria per consideració a aquests vint». 
Abraham insistí de nou: 
«Que el meu Senyor no s’enfadi 
si insisteixo per darrera vegada: 
Suposem que només n’hi hagués deu». 
Ell respongué: 
«No la destruiria per consideració a aquests deu». 

2ª LECTURA (Colossencs 2, 12-14) 
Germans, 
pel baptisme fóreu sepultats amb Crist, 
i amb ell també vau ressuscitar, 
perquè heu cregut en el poder de Déu 
que el va ressuscitar d’entre els morts. 
Vosaltres éreu morts per les vostres culpes 
i perquè vivíeu com incircumcisos, 
però Déu us donà la vida juntament amb el Crist, 
després de perdonar-vos generosament totes les culpes 
i de cancel·lar el compte desfavorable 
on constava el nostre deute amb les prescripcions de la Llei; 
Déu retirà aquest document 
i el clavà a la creu. 

EVANGELI (Lluc 11,1-13) 
Un dia Jesús pregava en un indret. 
Quan hagué acabat, un dels deixebles li demanà: 
«Senyor, ensenyeu-nos una pregària 
com la que Joan ensenyà als seus deixebles». 
Jesús els digué: 
«Quan pregueu digueu: 
Pare, que sigui honorat el vostre nom, 
que vingui el vostre Regne, 
doneu-nos cada dia el nostre pa, 
i perdoneu-nos els pecats, 
que nosaltres mateixos també perdonem 
tots els qui ens han ofès, 
i no permeteu que caiguem en la temptació». 
  
Després els deia: 
«Si algú té un amic, 
i aquest el va a trobar a mitjanit i li diu: 
Amic, deixa’m tres pans, 
que acaba d’arribar de viatge un amic meu 
i no tinc res per donar-li. 
¿Qui de vosaltres li respondria de dins estant: 
No m’amoïnis; 
la porta ja és tancada i jo i els meus fills ja som al llit; 
no em puc aixecar a donar-te’ls? 
Us asseguro que, 
si no us aixecàveu per fer un favor a l’amic, 
la mateixa impertinència us obligaria a aixecar-vos 
per donar-li tots els pans que necessita. 
I jo us dic: demaneu, i Déu us donarà, 
cerqueu, i trobareu, 
truqueu, i Déu us obrirà, 
perquè tothom qui demana obté, 
tothom qui cerca troba, 
a tothom qui truca, li obren. 
Si un fill demana un peix al seu pare, 
¿qui de vosaltres li donaria una serp en lloc del peix? 
O bé, si li demana un ou, 
¿qui de vosaltres li donaria un escorpí? 
Penseu, doncs, que si vosaltres que sou dolents 
sabeu donar coses bones als vostres fills, 
molt més el Pare del cel donarà l’Esperit Sant als qui l’hi demanen.» 
  



PROJECTE D’HOMILIA
Potser estem acostumats a entendre aquest 

evangeli com una referència als dos vessants de la 
vida cristiana: vida activa i vida contemplativa. Però 
l’actitud de Marta envers la seva germana i la seva 
duresa envers Jesús, ens suggereixen que aquí Sant 
Lluc ens vol dir alguna altra cosa. Igualment 
sorprèn la contundència de la resposta de Jesús a 
Marta. 

No oblidem que aquest relat està posat dintre la 
secció del seguiment a Jesús. Marta i Maria són 
germanes, i això és una referència clara a les 
comunitats cristianes els components de les quals 
s’anomenaven entre ells “germans”. A més, 
aquestes dues germanes tenen nom propi, la qual 
cosa indica que no es tracta d’un simple perill sinó 
d’una situació real i detectable. Per tant, amb 
aquest relat, Lluc vol solucionar, amb l’autoritat del 
mateix Jesús, una situació conflictiva en el si de la 
Comunitat. 

Encara que la queixa de Marta és contra la seva 
germana, no és amb ella amb qui es discuteix, sinó 
que increpa directament Jesús, i l’acusa a ell de 
tolerar el comportament de Maria, que Marta 
considera incorrecte. 

La resposta de Jesús a Marta també és dura, 
sense deixar de ser amable. “Marta, Marta...” La 
repetició del nom manifesta proximitat i tendresa; 
però a la vegada constitueix un advertiment seriós 
de que alguna cosa no funciona bé. Jesús condemna 
sense pal·liatius l’actitud de Marta, i defensa Maria. 

Sorprèn la resposta de Jesús a Marta, sobretot 
tenint en compte que l’essència mateixa del 
missatge cristià està en el servei als altres per 
amor. ¿No és precisament això, el que està fent 
Marta? 

Els actes de Marta són de servei, és cert, però 
l’actitud és de condemna. I aquí està el “problema” 
de Marta. És a dir: aquí està el problema tan 
freqüent en moltes comunitats, i també en les 
comunitats cristianes! 

Marta es dedica a fer un servei, però el converteix 
en un motiu de superioritat. I des d’aquesta 
presumpta superioritat, jutja i condemna la seva 
germana i a Jesús mateix. Aprofita el seu servei per 
prendre’s el dret de dir als altres allò que han de fer. 
En realitat és un servei per dominar la situació. El 
relat deixa clara aquesta intenció: no s’hi diu que 
les dues germanes acullin Jesús sinó que l’acull 
només Marta, i a casa seva. Fins i tot el nom amb 
què és designada respon a aquest significat. 
“Marta”, en arameu (la llengua que es parlava a 
Palestina aleshores) significa “senyora”, “mestressa 
de casa”. Essent “germana” es comporta com a 
“senyora”. 

Marta acull Jesús a casa seva, però de fet se’n 
desentén amb l’excusa de servir-lo. Està més 
preocupada per “allò que s’ha de fer” (Llei) que no 
pas per atendre realment el seu invitat. “La part 
que Maria ha escollit és la millor, i no li serà pas 
presa”, replica Jesús. 

MISSATGE 
Com ja deien els antics, “com més bona és una 

c o s a , m é s d o l e n t a e s t o r n a s i e s f a 
malbé” (Corruptio boni, peius). El “servei per amor” 
és la perla més preuada de la vida de la Comunitat; 

però, si es fa malbé, genera recels, enveges i 
divisions que posen en perill la Comunitat mateixa. 

Servir amb amor és el millor bé, però si del servei 
se’n fa un dret sobre els altres, pot ser fatal. 

RESPOSTA 
Una vegada hi havia una mare a la qual van 

acudir dues filles petites que s’estaven barallant. 
Cada una acusava l’altra d’haver començat la 
baralla; cada una cridava exposant les seves 
claríssimes raons. La mare, després d’escoltar-les 
atentament, va dir-los: qui tingui més seny que 
cedeixi . Les dues germanes van quedar 
desconcertades; es van mirar, i van deixar de 
discutir. 

L’experiència ens diu com n’és de difícil superar 
les divisions provocades per germans que acusen 
els altres de no col·laborar en els serveis que ells 
fan. És tan difícil que cal prendre totes les 
precaucions per evitar-ho. 

Si, a pesar de tot, sorgeixen els recels, convé que 
ningú alimenti el foc. No es tracta de saber o 
determinar qui té raó, perquè el problema està 
precisament en que tots tenen raons vàlides des del 
seu punt de vista. La única solució és: qui tingui 
més seny que cedeixi. Invitar al seny, sense 
posar-se a favor de cap dels discutidors, pot ser 
també, encara que sembli que hom es desentén del 
problema, un òptim servei a la comunitat. 

PREGUNTES per al diàleg 
1.Dins la família, les parròquies, les associacions… 

en qualsevol moment poden sorgir malentesos 
entre els principals col·laboradors. Hi poseu més 
foc amb els vostres comentaris ben intencionats? 

2.Els molts malentesos, agressions i guerres que hi 
ha en el món d’avui, en quin grau són 
conseqüència, en la vostra opinió, de la multitud 
de comentaris i informacions difosos pels mitjans 
de comunicació? 

Mossèn Pere Torras 



Paraules i Parauletes 

DURANT L’ANY XVI. CICLE C.  

“MARTA I MARIA”. 

106. Marta i Maria. (...l’acollí una dona que es deia Marta. Una germana d’ella que es 
deia Maria...). 

El nom “Marta” només apareix, en la Bíblia, en aquest episodi de Lluc i en dos episodis de Joan (11:1  i  
12:2). Sempre acompanyada de “Maria”, aquestes dues germanes tenen un significat una mica diferent 
en els dos evangelis. En l’evangeli de Lluc es contraposen; en canvi en l’evangeli de Joan, amb el germà 
difunt ressuscitat Llàtzer, es complementen. 

Aquí em refereixo només al significat de les dues germanes en aquest episodi de Lluc. 
La trobada de Jesús amb Marta i Maria expressa vivències de la comunitat cristiana, entesa com a 

comunitat de germans. En aquest punt coincideixen els dos evangelis. 
En el relat de Lluc s’hi escenifica un problema que segurament, en un moment o altre, experimenten 

tots aquells que intenten donar forma comunitària a la vivència de l’Evangeli. 
És difícil determinar si Marta i Maria eren dues persones individuals reals. El fet que tinguin nom propi 

ho suggereix. Però també és possible que allò que es vol ressaltar amb el nom propi sigui, per una part, el 
significat dels mateixos noms, i per una altra, evocar situacions reals i concretes en el procés de fer 
comunitat. Marta significa “senyora” en arameu; Maria té un significat que, tot i no poder-lo assenyalar 
com una etimologia científica, popularment s’entén com a companya femenina de l’home. En aquest sentit 
pot ser aplicat a l’esposa, a una amiga, a una germana,... Per això és tan freqüent en la Bíblia (>Maria).  

En l’episodi que hem llegit, Marta pretén fer realment de senyora, tant en relació a la casa on és acollit 
Jesús, com en relació a la seva germana Maria, com, fins i tot, en relació a Jesús. En canvi Maria fa de 
companya, tant en relació a la seva germana com, sobretot, en relació a Jesús. 

Reals o només figuratives, les dues germanes representen dos moments de l’experiència comunitària.  
En un primer moment, s’intenta fer comunitat sobretot amb serveis concrets, activitats programades, 

coses que “s’han de fer”... descuidant força la vivència directa de la comunió.  
Serà en un segon moment, potser després de constatar les limitacions i defectes del primer moment, 

que s’intentarà fer comunitat fent comunió. Des de la vivència de la comunió es veurà millor quines són 
les activitats, serveis i renúncies que permetran créixer en comunió i en vida comunitària. 

Marta, en el relat d’avui, visualitza el primer moment, i Jesús l’adverteix del perill que comporta no 
superar-lo. Maria visualitza el segon moment: aquell en què la comunitat és viscuda com a espai de 
comunió, de gaudi i de festa. Maria i Jesús “festegen”. Aquest és l’aspecte primordial que expressarà 
l’evangeli de Joan, posant la resurrecció de Jesús en un hort-jardí, evocació explícita del Jardí terrenal 
“perdut” pels primers pares. (Joan 20:11ss).  

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1191&select=11
http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1192&select=12
http://www.parroquiesguixols.org/paraules-i-paraulestes-pasqua-b/
http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1200&select=20


Tertúlia en espiral
DURANT L’ANY XVI. CICLE C.  

Bet 
Mai m’hauria imaginat que hi hagués, en els 

evangel is, tants re lats on les dones són 
protagonistes. I, no sé per què, he de reconèixer 
que aquest de Marta i Maria m’agrada. El trobo molt 
femení i, sobretot, molt real. Encara que m’empipa 
una mica això de Maria asseguda als peus de Jesús. 
Per què, als peus? M’agradaria més que fos d’igual a 
igual. 
Víctor 

Jesús era fill de Déu. Ningú no pot parlar amb ell 
d’igual a igual. Però segur que si Jesús hagués estat 
dona, no hi trobaries res a dir… 
Magda 

L’expressió “assegut als peus” es feia servir per 
indicar l’actitud de deixeble. El deixeble escolta el 
mestre; i l’escolta assegut, perquè l’ensenyament, 
pròpiament, no crea dependència sinó que tendeix a 
fer el deixeble igual al mestre, que també està 
assegut. Per altra part, no hi ha cap problema a 
considerar Jesús com a dona. En els evangelis, ell 
personifica l’experiència reeixida de l’ésser humà, 
que inclou homes i dones. En aquest relat, escoltar 
Jesús significa escoltar l’ésser humà; o millor: 
escoltar la Humanitat. 
Juli 

M’ha semblat que a tu, Bet, t’agrada sobretot 
l’actitud de Maria. En canvi jo trobo millor l’actitud 
de Marta; i té raó de queixar-se. És molt fàcil 
dedicar-se a fer el gara-gara amb algú, deixant que 
els altres facin la feina. Perquè la feina s’ha de fer, i 
algú l’ha de fer! 
Víctor 

D’acord, Juli. Però també es podem fer les dues 
coses: primer una i després l’altra. Tu mateix, a la 
Consulta, segurament primer escoltes −sobretot 
quan algú et ve per primera vegada− i després fas 
el que sigui. I permet-me una pregunta: comparant 
la manera de fer de metge de quan vas començar i 
d’ara, hi ha alguna diferència en això d’escoltar la 
gent? 
Juli 

Uhhh! I tant! Hi ha una diferència abismal. Al 
principi, de seguida intentava parlar jo, per indicar 
al pacient que l’havia entès molt bé. Em semblava 
una manera de donar-li seguretat. Però he anat 
aprenent que l’única cosa que dóna seguretat a un 
pacient és que se senti escoltat pel doctor. I, en 
molts casos, diria que ell mateix es va curant a 
mesura que xerra. A vegades, al final, li receptes 

una potinga inofensiva, que segur que “li anirà molt 
bé”, perquè la millora ja s’ha donat només deixant-
lo parlar. 
Magda 

Trobo interessantíssim això que dius! I també el 
que has dit abans tu, Víctor. Molts comentaristes 
contraposen les actituds de Marta i Maria; però és 
molt millor això que dius tu: primer una cosa, i 
després l’altra; primer escoltar i després actuar; 
com fas tu, Juli. I, ben mirat, em sembla que això 
és el que, aquí, vol dir l’evangelista. És possible que 
la traducció que hem llegit no sigui del tot exacta. 
Les paraules que Jesús diu a Marta segurament 
serien traduïdes millor així: Marta, Marta, estàs 
preocupada i neguitosa per moltes coses, quan una 
primera és necessària. La part que Maria ha escollit 
és la bona, i no li serà pas presa. No en dubto gens: 
segons els evangelis, escoltar és la primera cosa 
necessària. Escoltar la Humanitat. Només després 
d’escoltar, podem trobar la manera correcta de 
servir. Perquè també cal servir! 
Bet 

Això és el que, segons dius sempre tu, Juli, fa 
més falta als polítics. Explica-ho tu mateix. 
Juli 

Què vols que expliqui, ara! No hi res a explicar… 
Tots ho sabem: els polítics són així: tots diuen que 
volen servir el poble; però cada partit ja ha decidit 
abans com s’ha de “servir”. És veritat: de vegades 
m ’ h i e n f a d o m o l t : h i h a m a s s a i d e e s 
preconcebudes,… I són els que cridem més. Idees 
preconcebudes! Aquest és el gran mal de la 
política, perquè les idees preconcebudes poden 
tornar-se lleis, saps?! I és que això d’escoltar el 
poble −o escoltar la Humanitat, com dius, tu− és 
més difícil del que sembla. És difícil creure en la 
gent. Molts donen per suposat que la gent és 
estúpida, i se’ls ha de “conduir”. A vegades la 
política em fa fàstic. Però, què vols? Alguna cosa 
s’hi ha de fer! Si ho deixem només per als fanàtics, 
encara seria pitjor. 
Víctor 

D’acord. Però els polítics exposen el seu 
programa. Després, només el vot de la gent és 
decisiu. 
Bet 

No em diràs que t’ho creus, això que dius! Això 
que dius és només la teoria, que no té res a veure 
amb la pràctica. La realitat és que et fan votar el 
que ells diuen. I, a sobre, després fan el que els 
sembla. 
Magda 

Hi estic d’acord. Però aquí la principal culpa no la 
tenen els polítics sinó els qui voten sense 
preocupar-se gaire de saber què voten. Com se sol 
dir, cada poble té els polítics que es mereix. 

Mossèn Pere Torras 

ELS TERTULIANS (Imaginaris, però basats en la vida real, representen 
diferents opcions i actituds): 

• Víctor. Des de sempre, cristià practicant. Per a ell, una festa 
sense missa no seria festa. Sense gaire problemes de fe, la seva 
pràctica és bàsicament ritual.  

• Magda. Mai ha estat practicant. D’estudiant, li van demanar un 
treball sobre Els Evangelis, i va quedar captivada. De gran, els 
investiga en profunditat. 

• Bet. Religiosament rebel. Va rebre una educació estricta. Ara és 
no-religiosa per poder sentir-se lliure. Li agrada discutir de religió. 
Es considera agnòstica. 

• Juli. Per a ell la religió és una malaltia. La gent hauria alliberar-
se'n. Però reconeix que, per a molts, és una "droga" que 
necessiten. 

Les dues parelles són amics de fa temps. En Víctor els va proposar 
que podrien "omplir" els caps de setmana fent tertúlia sobre l'evangeli 
del diumenge. Els quatre s’hi han engrescat.



NECESSARI I URGENT 

Maria ha escollit la millor part. 
Mentre el grup de deixebles segueix el seu camí, Jesús entra sol en un llogaret i 

es dirigeix a una casa on troba a dues germanes a les que estima molt. La 
presència del seu amic Jesús provocarà en les dones dues reaccions molt 
diferents. 

Maria, segurament la germana més jove, ho deixa tot i es queda «asseguda als 
peus del Senyor». La seva única preocupació és escoltar-lo. L'evangelista la 
descriu amb els trets que caracteritzen el veritable deixeble: als peus del Mestre, 
atenta a la seva veu, acollint la seva Paraula i alimentant-se del seu 
ensenyament. 

La reacció de Marta és diferent. Des que ha arribat Jesús, no fa sinó desviure’s 
per acollir-lo i atendre'l degudament. Lluc la descriu aclaparada per múltiples 
ocupacions. Desbordada per la situació i dolguda amb la seva germana, exposa la 
seva queixa a Jesús: «Senyor, no us fa res que la meva germana m’hagi deixat 
sola a servir? Digueu-li, si us plau, que m’ajudi.». 

Jesús no perd la pau. Respon a Marta amb un gran afecte, repetint a poc a poc 
el seu nom; després, li fa veure que també a ell li preocupa la seva angoixa, però 
ha de saber que escoltar-lo a ell és tan essencial i necessari que a cap deixeble 
se l’ha de deixar sense la seva Paraula «Marta, Marta, estàs preocupada i 
neguitosa per moltes coses, quan només n’hi ha una de necessària. La part que 
Maria ha escollit és la millor, i no li serà pas presa.». 

Jesús no critica el servei que fa la Marta. Com ho pot fer si ell mateix està 
ensenyant a tots amb el seu exemple a viure acollint, servint i ajudant els altres? 
El que critica és la seva manera de treballar de forma nerviosa, sota la pressió de 
masses ocupacions. 

Jesús no contraposa la vida activa i la contemplativa, ni l'escolta fidel de la seva 
Paraula, ni el compromís de viure pràcticament el seu estil de lliurament als 
altres. Alerta més aviat del perill de viure absorbits per un excés d'activitat, en 
agitació interior permanent, apagant en nosaltres l'Esperit, contagiant 
nerviosisme i angoixa més que pau i amor. 

Constrets per la disminució de forces, ens estem habituant a demanar als 
cristians més generosos tota mena de compromisos dins i fora de l'Església. Si, al 
mateix temps, no els oferim espais i moments per conèixer Jesús, escoltar la 
seva Paraula i alimentar-se del seu Evangeli, correm el risc de fer créixer en 
l'Església l'agitació i el nerviosisme, però no pas el seu Esperit i la seva pau. Ens 
podem trobar amb unes comunitats animades per funcionaris aclaparats, però no 
per testimonis que irradien l'alè i vida del seu Mestre. 

José Antonio Pagola






