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ESCOLA TALLER DE CATEQUISTES
ACOMPANYAMENT DE PARES I MARES - TEMPS II
FITXA 7

DE L’INTERÈS I L’AFECTE 
(que ens apropen al misteri de l’amor) 

A LA FIDELITAT (que ens revela el secret de l’Amor)
Les dones que acompanyen Jesús fins a la creu (Mc 15,40-41.47)

Text de l’Evangeli de Marc 
Mc 15, 40-41.47
També hi havia unes dones que s’ho miraven de lluny estant; entre elles, Maria Magdalena, Maria, 
mare de Jaume el Menor i de Josep, i Salomé. Aquestes dones seguien Jesús quan era a Galilea i li 
prestaven ajut. N’hi havia també moltes d’altres que havien pujat amb ell a Jerusalem. Maria Magdale-
na i Maria, mare de Josep, miraven on el posaven. 

Comentari
Arribats en aquest text, podem descobrir una dimensió clau en l’aprenentatge de l’art d’estimar: la 
fidelitat contra tota esperança. Les dones hi representen allò que cap dels deixebles no ha estat capaç 
de fer: anar més enllà de la por, del desencís, del desconhort i de la crisi de confiança en Jesús. Elles i 
només elles troben el coratge d’acompanyar-lo al lloc del patiment i de l’absurd, per tal que se’n pugui 
dur d’aquest món una espurna de tendresa, a l’hora del seu traspàs violent.

Estimar, al cap i a la fi, és sofrir i només s’arriba a l’amor sense límits quan hom ha sabut mantenir-se 
en la voluntat nua de cercar el rostre de l’altre en el seu sofriment.

Texts sobre la FIDELITAT per a la reflexió i el silenci personal

Per prendre un nou impuls, cal acollir en cada albada el dia que arriba. 
En cada un, Déu fa coses noves.
El més important és viure l’avui de Déu. Demà serà un altre dia.
Realitzar-se en el moment present. Qui es consagra al demà hipoteca l’avui.
L’entusiasme i l’alegria serena, sí. L’eufòria, no: és un foc d’artifici.
En els pitjors moments, la passió d’una confiança. I ella il·luminarà la nit.

“Tu que dones de menjar als ocells del cel i fas créixer 
els lliris del camp, fes que ens alegrem amb el que ens dones. 
I que això ens basti.”
Roger, de Taizé Qui és fidel en allò petit, 

també ho és en allò gran.
Lc 16,10

La fidelitat va de la mà amb el compromís. I això ens porta a la responsabilitat... 
Ser creients és també prendre responsabilitat amb la societat en la qual vivim 
i en la qual la nostra aportació va construint un futur per a tots.
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El doble manament de Jesús: “Estima a Déu i al teu proïsme com a tu mateix” 
ens descobreix que el regal de la vida és també una tasca. Caminar amb Déu és 
compartir la seva perspectiva, és trobar-lo en els altres i en el món.
Comunitat de Taizé

Pistes per a la reflexió personal

a. Recorda moments de fidelitat: en què una persona t’ha estat feel, no t’ha abandonat, 
a pesar de les dificultats.
b. Recorda també moments en què tu has estat feel a una persona estimada, a pesar de 
les adversitats.
c. En ambdós casos, demana’t què has après i dóna’n gràcies a Déu. 
(És molt important que reflexionis sobre el que has après de totes aquestes experiències, 
perquè en això consisteix la saviesa de la vida; i que després siguis capaç d’agrair-ho a 
Déu de cor i amb fe...). 


