
 

AUDIENCIA PAPA FRANCESC 
(18/01/2023) 

Hemos escuchado la parábola de la oveja 
perdida, contenida en el capítulo 15 del 
Evangelio de Lucas (cfr. vv. 4-7). Jesús habla 
también de la moneda perdida y del hijo 
pródigo. Si queremos entrenar el celo 
apostólico, el capítulo 15 de Lucas hay que 
tenerlo siempre presente. Leedlo a menudo, 

ahí podemos entender qué es el celo apostólico. Ahí descubrimos que 
Dios no está para contemplar el recinto de sus ovejas y tampoco las 
amenaza para que no se vayan. Más bien, si una sale y se pierde, no 
la abandona, sino que la busca. No dice: “¡Se ha ido, culpa suya, 
asunto suyo!”. El corazón pastoral reacciona de otra manera: el 
corazón pastoral sufre, el corazón pastoral arriesga. Sufre: sí, Dios 
sufre por quien se va y, mientras lo llora, lo ama todavía más. El Señor 
sufre cuando nos distanciamos de su corazón. Sufre por los que no 
conocen la belleza de su amor y el calor de su abrazo. Pero, en 
respuesta a este sufrimiento, no se cierra, sino que arriesga: deja las 
noventa y nueve ovejas que están a salvo y se aventura por la única 
perdida, haciendo algo arriesgado y también irracional, pero acorde 
con su corazón pastoral, que tiene nostalgia de los que se han ido. La 
nostalgia por aquellos que se han ido es continua en Jesús. Y cuando 
escuchamos que alguien ha dejado la Iglesia ¿qué decimos? “Que se 
las arregle”. No, Jesús nos enseña la nostalgia por aquellos que se han 
ido; Jesús no tiene rabia ni resentimiento, sino una irreductible 
nostalgia por nosotros. Jesús tiene nostalgia de nosotros y esto es el 
celo de Dios. 
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«L’AMISTAT (27): AMICS DE LA PARAULA DE DÉU» 

Resulta que Déu utilitza l’art de la comunicació per apropar-se a tots 
nosaltres. No ho fa amb paraules estranyes, pròpies del llenguatge que 
utilitzen els savis. Déu ens parla de manera senzilla. D’amic a amic. Així 
esdevenim senzillament homes i dones amics de la seva Paraula, el seu 
Fill, i de les seves paraules, el text sagrat. Que n’és de rica l’Escriptura. 
Senyor, que no em cansi mai d’apropar-me a la teva Paraula, i que no 
tingui mai por de dialogar-hi. Conèixer com vols apropar-te a nosaltres 
ens fa bé. Tan de bo que establim una bona relació d’amistat profunda 
i sincera amb la teva Paraula. Volem ser capaços de reviure el mateix 
Evangeli de Jesús en la nostra vida quotidiana. A poc a poc, certament, 
anem reconeixent en la nostra pròpia història la crida de Jesús, com va 
fer el Mestre un bon dia amb els seus deixebles; també observem ben 
de prop com Jesús no s’allunya mai dels pobres d’avui; i entenem que 
fa més feliç donar que rebre, de la mateixa manera com Jesús va 
acceptar que aquella dona pecadora quan va rentar-li els peus amb les 
seves pròpies llàgrimes; i assumim que per seguir Jesús cal deixar-ho 
tot i posar-se darrera l’estela del Mestre, com els deixebles… Els amics 
tenen la capacitat de reviure la relació del passat, gràcies no només al 
record, sinó a la força de l’amor. De totes les paraules del text sagrat 
m’entusiasma més i més, la crida que fas als deixebles. Els crides pel 
seu propi nom. Un per un. Tots ben diferents, amb els seus somnis i les 
seves ferides, amb les seves llums i les seves ombres. I tal com diu 
l’evangeli de Marc, perquè estiguin amb Tu, i després perquè 
prediquessin la proximitat de Déu, especialment als més pobres. «Estar 
amb Tu», ho és tot. No calen grans discursos, ni grans argumentacions. 
Senzillament un passeig, una paraula, una imatge, un respir… amb això 
ja en tenim prou. L’amistat no cal farcir-la de massa condiments. Més 
aviat la volem despullada, i no pas decorada amb detalls que ens 
disfressen la relació de pompositat, de barroquisme i situacions 
forçades. Desitgem una relació transparent, neta, clara, sincera. «Estar 
amb Tu» representa no un estat de consciència especial, sinó una 
manera de fer i de viure, de relacionar-nos serenament, amicalment. 
L’amistat comença amb una paraula ben senzilla: «t’estimo». 

Mn. Daniel Palau 



HORARIS DE MISSA 

Dilluns, dimecres i divendres a les 

19h. Dijous a les 19h exposició del 

santíssim. Dissabte a les 20h. 

Diumenge a les 12h.  

 

INTENCIONS: 

Dissabte  21:  Carme  Bacarisses 

Jorba. Familia Aregall-Puigderajols / 

Diumenge  22:  Maria Auxili Borràs. 
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HORARIS DE MISSA  

Dijous a les 9’15h. Dissabte a les 18h. 

Diumenge a les 10’30h. 

 

 

 

 

INTENCIONS: Dissabte 21: Josep Mª 

Boltà.  Josep  Morral  /  Diumenge 22: 

Pere Fisa. Joan Ribas. Josep Martí Tor. 
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L’ART DE LLEGIR BÉ 
 

Llegir és important, 
Llegir bé és necessari. 

Ajuda’ns Senyor a entendre el que llegim 
Et dono gràcies Senyor per haver-me 
donat capacitats i temps per llegir-te. 
M’agrada trobar-te en el text sagrat, 

en la creació, en l’amistat, 
en el servei i en el compartir. 

Gaudeixo quan dius que ens estimes, 
que ens perdones,  

que camines al nostre costat. 
Que la missió que m’has confiat 

no em superi fins al punt  
de quedar-me’n fora, exclòs, perdut. 
T’agraeixo, doncs, quan et fas proper 

amb paraules clares i senzilles. 
Em fas fort, més del que sé reconèixer. 

I al mateix temps, m’entendreixes  
perquè em respectes 

i permets que vagi al meu ritme. 
Gràcies per valorar tots els meus esforços,  

només volen ser una manera  
de fer bé totes les coses. 

Ajuda’m a ser humil 
per recomençar sempre  

que sigui necessari. 
No vull pas ser dels qui viuen 

sense comprendre, 
sense escoltar, sense llegir bé. 

Gràcies. Amen.  


