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No els va sorprendre la 
multitud al voltant de Jesús, ni 
la increïble gran pesca: això és 
normal en Jesús.  El que els va 
estranyar va ser la reacció de 
Simó Pere: 

--Aparta't de mi, Senyor, 
que sóc un pecador!  

i la resposta de Jesús: 

--No tinguis por. D'ara endavant 
seràs pescador d'homes. 
 

- Què és un pescador 
d’homes? – pregunto. 

 

Resposta ràpida: “Una 
persona que convenç les altres 
per convertir-se. Van de porta 
en porta i et deixen anar un 
rotllo.” 

Potser sí que hem des-
cuidat l’aspecte de l’evangelit-
zació i hem traduït pescador 
d’homes en un trist comercial 

                                                
 
 

 
 

 
 

PESCADORS D’HOMES 
 

10 [...] Jesús digué a Simó:  
--No tinguis por. D'ara endavant 
seràs pescador d'homes.  
11 Ells tornaren les barques a 
terra, ho deixaren tot i el van se-
guir. Lluc 5, 10-11 
 

Diumenge passat vàrem 
comentar el text de la predica-
ció amb els nois de l’escola 
dominical. Era Lluc 5, 1-11. 

 

Sempre comencem de 
manera distesa parlant de com 
ha anat la setmana. Després 
agafem les bíblies i entre ells 
miren a veure qui troba primer 
el passatge que hem de llegir. 
No es tracta de fer una com-
petició, però ja se sap que no 
hi ha res més gratificant que 
ser el primer.  

 

Llegim  per torns el 
passatge, cadascú dos versets. 
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a porta freda a qui ni tan sols se 
li agafa els fullets que ofereix.   

 
Pescador d’homes! És re-

alment una expressió ben es-
tranya i inquietant. Però tenint 
en compte el concepte que es 
tenia en aquell temps de 
l’aigua, no l’aigua de vida que 
Jesús predicava, sinó l’abisme 
desconegut en el que es cau i 
no et salves, la cosa canvia. 

 

La paraula de Déu ens 
crida no només a experimentar 
el perdó de Déu sinó a donar-
ne testimoni.  Un testimoni que 
esdevé natural quan és viscut 
amb autenticitat. Aquesta 
experiència transforma la nostra 
visió del món, un món estimat 
per Déu sense ni tan sols saber-
ho. 

 

La feina, la vida familiar, 
les tasques a l’església, 
compromisos de tot tipus, tot 
canvia de significat a mesura 
que es viuen a la llum de la 
Paraula de Jesús. 

Viure la nostra existència 
en confiança i esperança en 
l'amor de Déu ja fa real la 
presència del seu regnat al 

     

món. Aquesta Bona Nova vis-
cuda en la fe i la pregària és la 
font d'aquesta missió que Je-
sús ens encomana. Una au-
tenticitat que fa de nosaltres 
pescadors d’homes i de dones 
sense ni tan sols adonar-nos. 

 

La paraula de Jesús ens 
fa sortir de l'aigua de la in-
consciència i ens dóna accés a 
la increïble llum de l'amor de 
Déu.  

Tan sols cal tenir el cor 
d'un infant que sap aprofitar 
la mà que Déu li estén, so-
bretot en els moments de 
prova, quan som petits éssers 
que ens debatem en la pro-
funditat de les aigües. La fe és 
un camí d'humilitat perquè 
rebem el do de Déu de forma 
gratuïta.  

 

I avui ho celebrem da-
vant la seva taula: Jesús es 
dóna per nosaltres per ser ell 
mateix el pa i el vi que el Pare 
ofereix lliurement als seus fills. 
Donant-nos la vida a través 
d'ell, amb ell i per ell, ens fa 
testimonis de l'amor del Pare. 

 
Alícia Pallàs 

 

 

FAMÍLIA CRISTIANA 
Tinguem presents a les nostres oracions els germans que per 
raons de salut no poden venir i a les persones que en tenen cura. 
Que el Senyor els acompanyi cap a una presta recuperació amb 
l’escalf de la comunitat.   

 

LA CISTELLA SOLIDÀRIA 
Bon diumenge estimats! Com cada setmana pregunto al 
Wolfgang quines són les necessitats més urgents al “Chiringuito”. 
Em diu que la llet i el sucre falten sempre i també productes de 
neteja de tot tipus perquè els locals han d'estar sempre nets. 
Estan molt agraïts perquè podem anar cobrint algunes de les 
mancances que tenen.... Ja sabeu que tot el que els hi portem és 
molt ben rebut i sempre estan molt agraïts. Recordeu el 2×1 del 
Comerç Just i no deixeu de pregar per aquesta feina que fan tant 
difícil a 4 passes de la nostra església. 

 

AGENDA 
• L’assemblea anual de la nostra comunitat serà el proper 3 de 

març. 
• L’assemblea anual de la EEC serà el proper dissabte 9 de març a 

la comunitat de Sants. 

• El 20-21 de febrer l’Ateneu Universitari Sant Pacià organitza 
unes conferències amb el títol III Simposi Internacional Reforma 
i Reformes de l’Església, on hi participarà Paolo Ricca, amb una 
conferència el dijous 21 a les 10h. Si esteu interessats en anar-
hi podeu fer la inscripció a www.edusantpacia.cat, el cost és de 
30€. 

 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 
 
 
 


