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QUE NO ES TRENQUI LA CADENA... 

Els apòstols formaven part d’una societat, la societat jueva, que 

religiosament «ja estava servida». El Temple de Jerusalem era el 

centre de la vida religiosa del poble jueu. No obstant i això, els 

apòstols, després de la resurrecció de Jesús, es van atrevir  a plantar 

la llavor de l’Evangeli en aquella societat perquè estaven convençuts 

que el missatge de Jesús podia aportar-hi quelcom de molt positiu. 

Els apòstols van ser capaços de predicar que la «salvació no es troba 

en ningú més que en Jesucrist», així ho manifestà Pere davant el 

Sanedrí, el consell suprem en matèria política i religiosa de la nació 

jueva.  

La nostra societat sembla que també «està servida» pel que fa a la 

religió, però a la inversa de la societat jueva. Fa la impressió que, en 

general, la religió cristiana no interessa, almenys de la manera com 

s’expressa habitualment i que es vol que la religió sigui solament un 

afer privat, que afecta a la consciència de cadascú, i per tant no cal 

que tingui cap presència en la societat. I també hi ha qui pensa i diu 

que és «un producte» caducat, passat de moda.  

Sigui com sigui, ara, en el temps de Pasqua, potser és un bon 

moment per aturar-nos a recordar i valorar la feina que van fer els 

apòstols després de la resurrecció de Jesús. Ells van passar de ser 

uns homes porucs i desanimats a ser uns testimonis enèrgics i 

valents i van arribar fins a donar la vida per la causa de l’Evangeli. I, 

tornem-ho a dir, ho van fer en una societat que religiosament «ja 

estava servida». Però, a més, de seguida van veure la necessitat 

d’anunciar Jesús i el seu missatge no sols a Palestina sinó arreu, a 

Síria, a l’Àsia Menor, a Grècia, a Roma, a Espanya... tot això ho 

podem llegir en els Actes dels Apòstols. Amb els apòstols va 

començar a formar-se una llarga cadena de seguidors de Jesús, 

cadena de la qual nosaltres en som també anelles.  

Ara ens toca a nosaltres d’anunciar Jesús i el seu missatge i procurar, 

sense imposar, que d’altres persones, d’altres anelles s’afegeixin a 

aquesta cadena.  No podem anar de pressa a acceptar que la nostra 

societat «ja està servida». Qui més crida no sempre té raó. Per això 



en aquest temps pasqual és un bon moment per a tornar a recordar 

que hem de ser apòstols, deixebles missioners, testimonis de Jesús i 

el seu missatge. L’exemple dels apòstols és un exemple i un estímul 

per a continuar, amb paciència i constància, l’obra de Jesús. Hem de 

mirar que no sols no es trenqui la cadena sinó que s’hi vagin afegint 

noves anelles. I d’això se’n diu evangelitzar.      

El mossèn 

_______________________________________________________ 

AGENDA: 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 14: pels difunts de la 

parròquia; dissabte, dia 16; per Miquel Arumí i Riera, difunt; i 

en acció de gràcies a sant Isidre; diumenge, dia 17: pel poble de 

Viladrau.  

 

15 de maig 

SANT ISIDRE 
Un jornaler, laic, casat i amb un fill, nascut a Madrid cap a l’any 1100, quan 

l’aleshores petita ciutat acabava de ser conquerida als musulmans. Isidre és 
un simple pagès que treballa per un amo, devot, que s’aixeca de matí per 

pregar a diverses esglésies, que és callat i amable, i que dóna tot el que pot 
als pobres; la llegenda ressalta aquestes virtuts amb tota mena de miracles. 
Va morir cap a l’any 1170, i va ser canonitzat el 1622 juntament amb 

quatre grans figures cristianes més: Ignasi de Loiola, Francesc Xavier, 
Teresa de Jesús i Felip Neri. 

(Extret de El santoral. Suggeriments i materials. CPL. Barcelona) 

 
SANT ROSARI I MES DE MARIA: Tots els dies feiners, i durant aquest 
mes de maig,  a les set del  vespre, es resa el sant Rosari i després es fa el 

mes de Maria.  


