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09 abril, 2017 - ESGLÉSIA DE BARCELONA
Homilia pronunciada per Mons. Joan Josep Omella durant la missa celebrada a la Catedral de
Barcelona el diumenge 9 d’abril de 2017 amb motiu del Diumenge de Rams.
Benvolguts germans,
Amb el relat de la Passió que acabem d’escoltar, iniciem la Setmana Santa, la gran setmana
dels cristians, amb la Passió, Mort i Resurrecció de Nostre Senyor Jesucrist.
A la televisió veiem amb emoció el que ha passat en tants atemptats recents, pensem en el
patiment de la gent. La narració de la Passió evoca el patiment dels amics de Jesús, de la
Verge Maria, de Jesucrist, el nostre Salvador.
Ara que comencem la Setmana Santa, ¿què tindríem que fer?
Us convido a que aquest relat de la Passió ens acompanyi aquests dies i l’anem interioritzant.
Anem-nos quedant amb aquella escena, aquella paraula, aquell gest que em toca el cor.
Em puc identiﬁcar amb Pere que nega a Jesús. Sentim sense por el dolor d’haver fallat a qui
conﬁava en nosaltres. El Senyor sempre ens mira amb tendresa.
Veiem com Judes el va vendre.
Veiem com Jesús carrega amb la creu, és a dir, carrega amb el dolor i el pecat de cada un de
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nosaltres: del qui pateix, del pobre, del qui està malalt, del qui mor al Mediterrani cercant
arribar a les nostres terres. Ell carrega el nostre dolor, el dels nostres familiars…
O bé quedem-nos amb les paraules de Jesús: “Déu meu, Déu meu, perquè m’has
abandonat”. Quantes vegades nosaltres experimentem l’abandó i la soledat, arribant al punt
de pensar que ﬁns i tot Déu no ens escolta.
Podem mirar i acompanyar a Maria que espera sola en aquell dissabte sant dolorós. La verge
sap esperar. Un dissabte que acabarà en la llum, perquè el Senyor no ens abandona mai.
Tot això ho celebrarem aquestes dies. Per això convé que ens prenem uns minuts de
recolliment i pregària al dia per recordar la Passió del Senyor i interioritzar-la. I que puguem
arribar a dir sense por, Tu ets el Messies, Tu ets el Salvador, Tu ets el tresor de la meva vida.
Us convido a participar en les celebracions litúrgiques d’aquests dies. Participem, si podem,
en alguna de les processons, i deixem-nos mirar pel rostre del Senyor, de l’innocent que ha
carregat tots els nostres pecats i els ha redimit, retornant-nos el seu amor. Que en Ell trobem
aquella pau que tots busquem. Amen.
Paraules de Mons. Joan Josep Omella adreçades al poble ﬁdel durant la benedicció de rams
celebrada al Pla de la Seu aquest diumenge 9 d’abril de 2017.
Fa 2000 anys un grup de persones van sortir a rebre al Senyor mentre cridaven Hosanna
Beneït el qui ve en nom del Senyor. Van reconèixer en Jesús el Messies salvador.
Però veiem que és molt fàcil dir Beneït el qui ve en nom del Senyor i quatre dies després,
demanar que el cruciﬁquin. Ens sorprèn veure com de vegades som incongruents. Com de
vegades l’exterior no es correspon amb l’interior.
Aquest matí, reunits cridem al Senyor, Tu ets el Messies, Tu ets el Salvador. Senyor avui et
demanem que mai reneguem de la nostra fe, que t’acompanyem també quan arribi la creu.
Jesús a la creu ens salva a cada un de nosaltres. Ell ens diu a cada un de nosaltres que
aquesta gota de sang l’està vessant per tu.
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Obrim el cor al Senyor i deixem que ell hi entri. Us convido a participar en les celebracions de
la catedral o de les vostres parròquies i viure amb intensitat aquesta Setmana Santa.
+ Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona
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