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JESÚS, LLUM DELS POBLES. LA COMUNITAT, LLUM PELS ALTRES

NO US TINGUEU PER MÉS DEL QUE SOU;
TINGUEU UNA IDEA JUSTA DE VOSALTRES MATEIXOS
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Des de Vida Creixent, el temari que ens ocupa aquest nou curs està format
de petits relats de l’evangeli i de senzills contes que ajuden a l’autor i als
membres de Vida Creixent a fer les nostres reflexions.
En el conte d’avui, el precedeix el diàleg de Jesús amb Simó Pere allà
vora l’aigua després de la Resurrecció. (Jn 21, 15-19) Simó, fill de Joan,
m’estimes més que...Jesús no fa retrets a Simó Pere, però si que vol que es
manifesti, i li demana tres vegades si l’estima i que els altres ho sentin.

EL LLENYATER TREBALLADOR
Hi havia una vegada un llenyater que es va presentar a treballar en una em-

presa de tallar arbres. El sou era bo, i les condicions de treball encara millors,
així que el llenyater es proposar fer un bon paper.

El primer dia es presentà a l’encarregat, que li donà una destral i li assignà

una zona de bosc. L’home entusiasmat, se n’anà al bosc i va començar a
tallar arbres. En un sol dia en va tallar divuit.-“ Et felicito”- li digué l’encarregat- “segueix així”.

Al dia següent, es llevà abans que ningú i se’n tornà al bosc. A pesar de tot el
seu esforç, sols aconseguí tallar quinze arbres.- “Dec estar cansat” – pensà;
i decidí anar a dormir amb la posta del sol.

A l’endemà, es tornà a llevar amb la intenció de superar la seva pròpia marca
de divuit arbres. Però aquell dia no aconseguí tallar-ne ni la meitat d’aquella
xifra.

Al dia següent foren set, després cinc, i el darrer dia va estar tota la tarda
intentant tallar un segon arbre.

Inquiet pel que podria dir-li l’encarregat, el llenyater anar a contar-li el que estava passant i a jurar-li i re-jurar-li que s’estava esforçant fins a l’extenuació.
L’encarregat li preguntà: “Quan ha estat l’últim cop que has afilat la destral?”

–“Afilar?” – No he tingut temps per afilar-la; he estat massa ocupat tallant
arbres “.

Sant Pau en el relat de la carta als Romans, (Rm 12, 1-21) en el full del
15 d’Octubre, hi trobem aquesta frase: no us tingueu per més del que sou;
tingueu una idea justa de vosaltres mateixos.

Com es pot respondre a aquestes paraules? Pot ser que hi hagi qui es creu
ser més que els altres, però ¿què els passa a aquells que pensen tot el contrari
i que no tenen una idea justa d’ells mateixos?
Crec que aquell que es creu ser més que un altre, a vegades ni n’és conscient. Som com som. Tenir una idea justa de nosaltres mateixos, com es fa?
S’aconsegueix mai? Perquè si un no parla per compartir els seus coneixements que poden ser útils als altres, no és positiu. I si ho fa, i es passa amb les
seves teories... serà titllat de voler ser massa?
Des de la nostra edat adulta, que ja hem adquirit un bagatge de vida important, tenim el perill d’estancar-nos, ¿podria ser per manca d’il·lusió? Hauríem de pensar en positiu sempre, tot i que el cos no vagi al mateix ritme que
la ment.
Ens adonem de moltes coses; les limitacions ens fan mirar i veure les coses des d’una altra perspectiva, però procurant adaptar-nos a allò que hi ha.
No en traiem res de no acceptar els canvis de la pròpia existència, ens tornem
més febles, sí, però no necessàriament inútils. Ens hem cansat de molt, i cal
descansar més.
En el nostre conte, el llenyater, es preocupava tant per la reducció del treball que amb la seva força física es va oblidar del més bàsic, ni es va parar un
sol moment a pensar i veure què era el que fallava. Estava tant obsessionat
a complir horaris i el que podia fer amb la seva força, que no es va adonar
del desgast del que era més important per ell, la destral. És obvi que l’eina
ha d’estar sempre en condicions òptimes perquè el treballador pugui rendir
al màxim.
En el relat evangèlic veiem que l’amor és l’eina fonamental, acompanyat
del testimoni obert resumit en aquell: Segueix-me!
Per tant amb l’eina ben afilada sempre, sigui pel bé nostre, sigui en benefici dels altres, sabrem donar testimoni d’amor seguint l’exemple de Jesús que
és Llum, i així FAREM BONA COMUNICACIÓ I SEREM LLUM PER
ELS ALTRES. Per tant no creure’ns més del que som, però tampoc menys,
ens cal tenir una idea justa de nosaltres mateixos.
Montse Font
Vida Creixent

SANTA MARIA

SANT PAU

MISSES
Recordem que la missa de les 8
del matí és a la capella de les germanes Vedrunes.
Dilluns 13, a les 8: esposos Puntí
Carrera. Dimarts 14, a les 8: Antoni, Àngela i fill Francesc; en acció de gràcies. Dimecres 15, a les
8 . Dijous 16, a les 8. Divendres
17, a les 8. Dissabte 18, a les 20:
Magdalena Badia i família; Paquita Suriñach Parés. Diumenge 19,
a les 10: família Rossell Suriñach;
esposos Espinet Prades. A les 12:
esposos Antoni Pous i Pilar Fusté i
filla Joaquima; Isabel Serrat; família Domènech Castellnou.

MISSES
Esperem aquesta setmana per
veure com podem fer amb una
certa continuïtat les misses. De
moment aquesta setmana queda
igual que la passada: No hi hauran misses els dies feiners i el diumenge hi haurà una sola missa a
les 9 del matí (no hi haurà Celebració de la Paraula a les 12).
Recordem que els dissabtes hi
ha misses anticipades a Gràcia a
les 7 i a Santa Maria a les 8 de la
tarda. I els diumenges a Gràcia i
a la Residència a les 11, i a Santa
Maria a les 10 i a les 12.

VIDA CREIXENT
Reunió del grup “El Carmel” el dimarts dia 14 a les 4 de la tarda.

DEFUNCIÓ
Joan Vilalta Teixidor (88anys) C/
Montseny, 20.

ADORACIÓ NOCTURNA
Pregària davant el Santíssim el dissabte 18, després de la missa vespertina.

REUNIÓ CÀRITAS
Reunió el dia 16, a 2/4 de 8 de la
tarda, als locals de Càritas.

GRÀCIA
MISSES
Dissabte, 18, a les 19. Diumenge
19, a les 11: esposos Llorenç i Maria i fill Joan.

Càritas ens diu que aquests dies hi
ha molta demanda de MANTES.
Si hi podeu ajudar, les podeu portar els dimarts als locals de Càritas
o a les parròquies.

