
 
 
 

Zona Baix Llobregat – Diòcesi de Barcelona 
 

 
Dia: 29/11/2020 
Hora:  11 h.  
Lloc:  Cadascú a casa seva 
Enllaç  https://us02web.zoom.us/j/89358151706?pwd=TGxGY2tYUVRpQ1VnYnNzQys0a0hBdz09 
Com ho farem: Serà on-line. Procurarem que sigui una trobada senzilla però viscuda. Intentarem 
fer intervencions breus per tal que tothom pugui participar. 
 
Tema:  La situació de pandèmia ens desperta mil sentiments. Un dels més forts i potser més 
paralitzants és el de la por. Jesús en parlà sovint, com en aquest text proposat al Pla de Curs. 
 
 
Text: Mt. 10, 26-31  Jesús anima els i les seves deixebles a no tenir por malgrat les contrarietats, 
la incertesa, els canvis, les situacions imprevistes.  

 
“Per tant, no tingueu por de tots ells, perquè no hi ha res de secret que no s’hagi de revelar, ni 
res d’amagat que no s’hagi de saber. Allò que us dic en la fosca, digueu-ho a plena llum, i allò 
que sentiu a cau d’orella, pregoneu-ho des dels terrats. I no tingueu por dels qui maten el cos 
però no poden matar l’ànima; temeu més aviat el qui pot fer que l’ànima i el cos es consumeixin 
a l’infern. ¿No es venen dos ocells per pocs diners? Doncs ni un de sol no cau a terra si no ho 
permet el vostre Pare. I pel que fa a vosaltres, fins i tot els cabells, us té comptats. Per tant, no 
tingueu por: vosaltres valeu més que tots els ocells.”  

 
Unes reflexions 
1. El text forma part del capítol 10 de sant Mateu, que alguns anomenen “Discurs de missió”. Jesús tria els 
deixebles, els envia i els diu com han d’anar. 
2. Ens fa por o tenim por: la pandèmia, el sofriment de les persones que es contagien, els seus familiar, el 
personal sanitari i dels serveis de tota mena als hospitals i centres de salut, de les conseqüències 
econòmiques i socials que està tenint... 
També ens fa por la manca de responsabilitat d’aquelles persones que no fan el que ha de fer, i ens fan por 
les decisions de les autoritats, la manca de planificació, les contradiccions, la falta de coherència... 
3. Jesús en convida a superar la pròpia por, i en conseqüència, fer el que toca, i no quedar-nos egoistament 
reclosos sobre nosaltres mateixes. 

 
Pistes 
1- Davant d’aquesta situació, quina confiança deposito en Déu? 
2- Com soc sensible a les pors dels altres?   
3- Soc conscient que Déu sí que fa confiança en mi? 
4- Com usem els dons que tenim en benefici dels altres per crear confiança? 
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