Divendres XXIV de durant l'any
Text de l'Evangeli ( Lc 8,1-3): En aquell temps, Jesús passava per
cada vila i per cada poble predicant i anunciant la Bona Nova del
Regne de Déu. L'acompanyaven els Dotze i algunes dones que havien
estat curades d'esperits malignes i de malalties: Maria, l'anomenada
Magdalena, de la qual havien sortit set dimonis, Joana, la muller de
Cuses, administrador d'Herodes, Susanna i moltes altres, que els
proveïen amb els seus béns.

«Jesús passava per cada vila i per cada poble predicant i anunciant la bona nova»
Mn. Jordi PASCUAL i Bancells
(Salt, Girona, Espanya)

Avui, ens fixem a l'Evangeli en el que seria una jornada corrent dels tres anys de
vida pública de Jesús. Sant Lluc ens ho narra amb poques paraules: «Jesús passava
per cada vila i per cada poble, predicant i anunciant la Bona Nova» (Lc 8,1). És el
que contemplem en el tercer misteri de Llum del Sant Rosari.
Comentant aquest misteri diu el Papa sant Joan Pau II: «Misteri de llum és la
predicació amb la que Jesús anuncia l'arribada del Regne de Déu i convida a la
conversió, perdonant els pecats del qui s'acosta a Ell amb fe humil, iniciant així el
misteri de misericòrdia que Ell continuarà exercint fins a la fi del món,
especialment a través del sagrament de la Reconciliació confiat a l'Església».
Jesús continua passant prop nostre oferint-nos els seus béns sobrenaturals: quan
fem oració, quan llegim i meditem l'Evangeli per a conèixer-lo i estimar-lo més i
imitar la seva vida, quan rebem algun sagrament, especialment l'Eucaristia i la
Penitència, quan ens dediquem amb esforç i constància en la feina de cada dia, quan
tractem amb la família, els amics o els veïns, quan ajudem a aquella persona
necessitada materialment o espiritual, quan descansem o ens divertim... En totes
aquestes circumstàncies podem trobar Jesús i seguir-lo com aquells dotze i aquelles
santes dones.
Però, a més a més, cada u de nosaltres som cridats per Déu a ser també “Jesús que
passa”, a parlar —amb les nostres obres i les nostres paraules— als qui tractem de

la fe que omple de sentit la nostra existència, de l'esperança que ens mou a seguir
endavant pels camins de la vida fiats del Senyor, i de la caritat que guia tot el
nostre actuar.
La primera a seguir Jesús i a “ser Jesús” és Maria. ¡Que ella amb el seu exemple i
la seva intercessió ens hi ajudi!

