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La llum i la música omple els carrers de les nostres ciutats, però tots sabem de 

la fosca i del dolor que hi ha al darrere.  

Curiosament, aquest diumenge en totes les lectures hi trobem expressions 

d’aquesta fosca.  

Sofonies ens parla del que nosaltres també avui vivim o patim: la realitat de 

condemnes injustes; d’enemics que, com a tals, no treballen per la concòrdia i 

el bé comú; de la por que ens pot fer claudicar. 

Isaïes, en el salm responsorial, també dibuixa situacions que necessiten ser 

guarides de la por, de l’espant, de la desconfiança… 

Pau, en la segona lectura, des de la presó ens diu que els cristians de Filips 

estan neguitosos. 

I l’evangeli? Doncs… també ens mostra la realitat de les cloaques: abús de 

poder i suborns; injúries, corrupció; desigualtats flagrants: acumulació o misè-

ria… 

I avui celebrem el diumenge Gaudete… 

Sí, el celebrem i el continuarem celebrant perquè les llums i la música de les 

nostres ciutats no solament volen amagar la misèria humana, són també es-

purnes divines, reflex de la seva mirada, llum que apunta cap a la manifestació 

de la humanitat realitzada. 

Perquè passi el que passi, si acudim a la pregària i a la súplica i, passi el que 

passi, en acció de gràcies preguem Déu, una pau, que sobrepassa el que el 

nostre enteniment pot entendre, guardarà els nostres cors i els nostres pensa-

ments. 

Sí, el celebrem perquè són molts els qui treballen per un món més just, els 

qui suporten amb paciència els greuges, els qui tornen bé per mal, els qui so-

freixen la injustícia per fidelitat a la veritat i a la llibertat, els qui posen en perill 

la pròpia vida per denunciar la injustícia que pateixen. 

Sí, celebrem el diumenge Gaudete, perquè són molts els qui s’han sentit ro-

bar el cor per un Déu que estima sense mesura, renovant constantment el seu 

amor i volen imitar-lo compartint el que tenen, sigui poc o molt; perquè han 

descobert que el que no es dona es perd.  

Sí, amb una alegria, no superficial ni falsa, celebrem el diumenge Gaudete, 

perquè tenim Déu dins nostre i amb Ell tot ho podem. 

 


