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NO TINGUEU POR! OBRIU LES PORTES A CRIST 

Pere va venir a Roma! ¿Què el va guiar i conduir en

aquesta ciutat, cor de l’Imperi Romà, si no l’obediència

a  la  inspiració  rebuda  del  Senyor?  Potser  aquest

pescador  de Galilea no hauria  volgut  venir  fins  aquí.

Potser hauria preferit quedar-se allà, a les ribes del llac

de  Genesaret,  amb  la  seva  barca,  amb  les  seves

xarxes.  Però,  guiat  pel  Senyor,  obedient  a  la  seva

inspiració, va arribar fins aquí.

Segons una antiga tradició, durant la persecució de

Neró, Pere volia abandonar Roma. Però el Senyor hi va

intervenir: va sortir a trobar-lo. Pere se li adreçà dient-li:
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«¿Quo vadis, Domine? ¿On aneu, Senyor?». I el Senyor li

contestà:  «Vaig  a  Roma  perquè  em  crucifiquin  per

segona vegada». Pere tornà a Roma i s’hi va quedar

fins a la seva crucifixió.

El nostre temps ens invita, ens empeny, ens obliga a

mirar el Senyor i a immergir-nos en una humil i devota

meditació del misteri de la suprema potestat del mateix

Crist.

Aquell  qui  va néixer  de la Verge Maria,  el  Fill  del

fuster –com era considerat–, el Fill del Déu vivent, com

va confessar Pere, va venir per fer de tots nosaltres «un

reialme sacerdotal».

El nou successor de Pere a la seu de Roma eleva

avui  una pregària  fervent,  humil  i  confiada:  Oh Crist!

Feu que jo pugui  esdevenir  i  ser  servidor de la vostra

única potestat! Servidor de la vostra potestat que no té

posta! Feu que jo sigui un servidor! Més encara: servidor

dels vostres servidors.

Germans  i  germanes!  No  tingueu  por  d’acollir  el

Crist i d’acceptar la seva potestat!

Ajudeu el Papa i tots els qui volen servir el Crist i, amb el

poder de Crist, servir l’home i tota la humanitat!

No tingueu por! Obriu, més encara, obriu de bat a bat



les  portes  a  Crist!  Al  seu  poder  salvador,  obriu-li  els

confins dels Estats, els sistemes econòmics i els polítics,

els amples camps de la cultura, de la civilització i del

desenvolupament. No tingueu por! Crist sap «què hi ha

dins de l’home». Només ell ho sap!

Avui molt sovint l’home no sap què porta a dintre,

en el fons del seu esperit, del seu cor. Molt sovint no està

segur  del  sentit  de  la  seva vida sobre  aquesta  terra.

L’envaeix el dubte que es trasmuda en desesperació.

Permeteu,  doncs  –us  ho  prego,  us  ho  imploro  amb

humilitat i amb confiança–, permeteu que Crist parli a

l’home.  Només  ell  té  paraules  de  vida,  sí!,  de  vida

eterna.

De l’homilia de Sant Joan Pau II, papa, 

en l’inici del seu pontificat. 

DIFUNTS

Dissabte 27 d’octubre: a les 19:30h. Dfts: Adolfo Tudela

Becerril. 

SANTORAL

Dilluns 22 d’octubre: Sant Joan Pau II, papa. 

Dimecres 24 d’octubre: Sant Antoni Maria Claret, bisbe. 



CATEQUESIS    

De primera comunió: Dimarts i Divendres de 18h a 19h. 

De continuïtat i primer de confirmació: 

                                              Divendres de 18h a 19h. 

De segon de confirmació: Dijous de 19 a 20h. 

ANUNCIS DE PRÓPERS ESDEVENIMENTS 

Dilluns 22 d’octubre:  Festa de Sant Joan Pau II.

A les 19h Missa i benedicció del quadre del Sant per la

veneració  dels  fidels.  Després  de  Missa  adoració  al

Santíssim. A las 20:45h Res de Vespres i testimoni sobre la

influència  del  Sant  en  la  vida  d’un  cristià.  (És  podrà

rebre el sagrament del perdó).  

Dimarts  23  d’octubre: de  19:30h  a  20:30h  als  locals

parroquials. Sessió de bíblia. 

Dijous 25 d’octubre:

  de 9h a 13h. Adoració del santíssim matinal. 

  de 19:30 a 21h. Recés espiritual. Cap III Gautede

et exsultate. 

de 21h   a  22:30h.  Consell  Pastoral  arxiprestat  als

locals de la nostra parròquia de Sant Joan Baptista

de Sant Joan Despí. 


