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“COM JO US HE ESTIMAT”: L’ESSÈNCIA DEL CRISTIANISME 
 

“El meu manament és que us estimeu els uns als altres  
tal com jo us he estimat”. És l’essència del cristianisme.  

Això significa que tot parteix d’un fet: que 
 tu ests estimat (“Jo us estimo tal com el Pare m’estima”).  

I d’aquest fet en deriva una conseqüència:  
cada un de nosaltres respira no només aire , sinó 

comunitat d’amor (“Manteniu-vos en l’amor que us tinc”). 
Si aquesta respiració es para, no vivim.  

Ara bé, Jesús no diu simplement: estimeu.  
No n’hi ha prou en estimar. Podria ser només un 

sentimentalisme, una necessitat biològica o històrica, 
pel fet  que si no ens estimem ens destruïm. No, no és 

això. Jesús tampoc s’acontenta en dir: estimeu els altres 
en la mesura amb què us estimeu a vosaltres mateixos.  
Tu no pots ser la mesura per a tu mateix. La mesura 

absoluta de l’amor és divina, i la traducció més apropiada 
en l’evangeli del verb “estimar” és un altra verb:   

“donar-se”. No només, doncs, sentir i  emocionar-se ,  
sinó donar-se, fins al punt que comprenguem que estimar és un afer de mans entrellaçades,  

de pa, d’aigua, de vestit, de temps lliurat, de portes travessades, de pols dels camins. 
 

Copsar aquest vincle  que uneix “estimar” i donar” ens portarà  a no tenir por de la vida, a no estar ja 
obsessionats per la preocupació de programar i preveure, calcular i  controlar, i  ens deslliurarà de l’aprehensió 
de defensar-se  de qui sap quin “enemic” o risc imprevist. En el fons necessitem  alliberar-nos d’aquella latent 

inseguretat que a vegades –per reacció- ens fa sentir massa importants, com si tot depengués de nosaltres. 
Aleshores és quan correm el perill  de prendre’ns massa seriosament a nosaltres mateixos i  allò que fem, ens 

pensem indispensables i  superocupats, vivim tensos i  preocupats, i  pretenem seguretats i  garanties, gastant una 
enorme quantitat d’energies psíquiques i  mentals. Déu ens estima, i  si  bé és cert que és impossible  per a 

nosaltres copsar totalment l’amor que Déu ens té, sí  que ens és possible , per contra, i  també obligat, interrogar-
nos sobre les condicions que ens permeten aquesta experiència. La maduresa afectiva demana disponibilitat per 

a establir relacions humanes d’una certa intensitat, i de  viure afectes serens i  profunds. Demana també la 
senzillesa de deixar-se  estimar, alliberant-nos de la preocupació excessiva de ser estimats. Aquest principi val 
també per a Déu, el qual ens estima com ningú és capaç de fer-ho, amb un amor tendre i  profund, però també 

fort i exigent. No ens estima simplement per a satisfer la nostra capacitat d’afecte, sinó per enviar-nos a estimar 
a la seva manera. Ens ha estimat  de tal forma que ens fa capaços d’estimar com Ell estima. Tanmateix, ens 

deixem estimar per Déu quan abandonem la pretensió de ser nosaltres els qui decidim estimar-lo 
 i  quan descobrim, des de l’ humilitat, que sempre és Ell qui pren la iniciativa. 

 

Deixar-se estimar per Déu és sentir-se fascinats per la persona de Jesucrist, revelació humana de l’amor diví. 
Però aquesta atracció no neix espontàniament, com una emoció fugaç qualsevol.  

És el fruit del treball i  de la vivència a la qual porta la pregària, la lectura evangèlica i  l’Eucaristia,  
 que fan possible  una nova manera de ser i  de relacionar-nos dins la comunitat cristiana, en els nostres grups, 

associacions  i  moviments, una nova manera de ser que porta a una plena llibertat interior.  
Quan en el centre de la vida està el Senyor, ja no hi ha lloc per a viure les nostres relacions com una coacció, 
interna o externa, i  perdem  la por d’estimar o ser estimats. “Això us mano: que us estimeu els uns als altres”.  

 

 
 

 
 
 

Missa: Feiners: 8:00, 10:00 i 20:15. Dissabtes i Vigílies de festa: 18:00 i 20:15. Diumenges: 8:30, 10:00, 11:30, 13 :00 i 20:15. Confessions: dies feiners de 8:15 
a 10:00 i de 19:45 a 20 :00, i un  quart d’hora abans de les Celebracions dominicals. Despatx Parroquial: dilluns,  dimecres i divendres, de 17:30 a 20:00 

(exceptuant festes i vigílies de festa). Càritas Parroquial: (entrant per c/ Arquitecte Mas, 3). Dimecres, de 9:00 a 12:00. Tel: 93 203 03 39. Adreces: Rectoria i 
Despatx parroquial – c/ Rector Voltà, 5. 08034 – Barcelona. Tel: 93 203 09 07. Centre Parroquial – c/Pare Miquel de Sarrià, 8. Tel: 93 203 97 72. Web: 
www.parroquiasarria.net. Mail: santvicenc@parroquiasarria.net 

 

 
 
 

 



 
LA PASQUA DEL MALALT 

 

Avui celebrem la Pasqua del malalt, la qual cosa significa que Crist 
ressuscitat posa en tota malaltia la llavor de l’esperança. Crist ressuscitat 

converteix el dolor i el sofriment en una continuació del seu misteri de 

dolor, en una comunió amb la seva passió, en una font de santificació. 

Significa, per això mateix, que la malaltia ja no té perquè ser una desgràcia, 
sinó que pot ser una gràcia. Significa que la malaltia, com la mateixa mort,  

són solament un pas envers la plenitud de vida, en la qual ja no hi haurà 

plor ni dolor. L’Eucaristia és anticipació de tot això! 
 

El missatge del papa Benet XVI amb motiu de la 17 Jornada Mundial del 
Malalt, celebrada l’ 11 de febrer, i que ara amb motiu de la Pasqua del 

Malalt, difonem de nou, es titula: “L’Església ha d’estar propera als nens 
malalts i a les seves famílies”. En trobareu el text íntegre a la nostra web i 
en uns fulls a la taula de la cartellera del cancell del temple.  

 
 

En comunió amb els malalts: Benaurances del malalt 
 

Benaurat el que sap gastar el seu temps amb els que sofreixen. 
Benaurat el que comunica al malalt goig i esperança. 

Benaurat el que roman al costat del malalt, compartint la seva fe , la seva esperança i el  seu amor. 
Benaurat el que defensa els drets justos dels qui no tenen veu. 

Benaurat el qui davant el sofriment és capaç d’irradiar serenitat. 
Benaurat el que cada matí diu al dia: “Benvingut siguis!”. 

Benaurat el que cada capvespre sap repetir: “Gràcies, moltes gràcies per tot!”. 
Benaurat el que sap reconèixer allò bo dels altres i sap animar a tots. 
Benaurat qui en posar-se al llit prega així: “Vine, Senyor Jesús”! 

Benaurat el qui amb el seu silenci sap arribar al malalt. 
Benaurat el qui fa de l’amabilitat la seva millor tècnica. 

 
 

Pregària del malalt 
 

Mireu-me Senyor, estic malalt. Vós, que tant estimeu,  Ajudeu-me  a mantenir la pau 
Enmig del dolor, de l’angoixa i  de la por. 

Jo sé  que sempre esteu en mi i  que mai no em deixeu sol en els moments difícils. 
Feu-me sentir la fortalesa i  el consol de la vostra presència i  companyia  

i  la tendresa de la Mare, que estava al peu de la vostra Creu. 
Metge diví de l’ànima i el cos, 

gràcies pel do inestimable de l’Eucaristia, pa de vida  i medicina d’immortalitat. 
Si voleu, podeu guarir-me, però que no es faci en mi la meva voluntat sinó la vostra. 

Vós que vàreu dir: “Estava malalt, i  em vau visitar”, 
transformeu la meva vida i  feu-la transparent perquè puguin descobrir en mi 

la vostra presència, tots aquells que em cuiden i em visiten. Amén.  
 
EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM.  A les 19:15, a la Capella de la Puríssima. Pregària per les vocacions. 

ESCOLA DE PREGÀRIA BEAT PERE TARRÉS. Dimarts vinent, 19 de maig, en acabar la missa de les  

10:00 fins a 11:00,  a la Capella del Santíssim. Dirigeix Mn. Manel. MES DE MAIG, RÉS DEL SANT 
ROSARI. De dilluns a divendres, a les 19:30, rés del Sant Rosari a la Capella de la Puríssima.  
 
 
 

CASAL DEL BEAT PERE TARRÈS. Dimarts vinent, 19 de maig a les sis de la tarda, al centre Parroquial: 
reunió de les associades.  

 

 

LA FESTA DEL BEAT PERE TARRÉS, EL 4 DE JUNY. Com ja hem notificat, aquest any, no podrà ser 
el 30 de maig, en ser vigília de Pentecosta, sinó el dijous 4 de juny. A les sis de la tarda, amb la presència del 

Sr. Cardenal-Arquebisbe i de representants municipals serà col·locada la placa que substitueix l’antic nom de 

“Carrer de la Parròquia” pel del nostre estimat Beat. A les 19:30, se celebrarà la Missa pròpia de la seva 

festivitat litúrgica, presidida el nou Bisbe Auxiliar Mons. Sebastià Taltavull. 

 


