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UNES PARAULES
Benvolguts i benvolgudes, en aquests dies on  tenim més temps per pensar, 
llegir, pregar, crec que seria el moment ideal per recuperar els evangelis i llegir-
los. Però no com una història del passat, sinó com si tinguéssim al nostre costat 
algú que ens parla, de tu a tu, en el nostre present. Portàvem un ritme tan 
accelerat que no teníem temps de pensar si el que fèiem tenia o no tenia 
sentit. I potser, la pregunta que ens hem de fer ara és: Què vol dir seguir a Jesús 
en ple segle XXI? I jo crec que és tan senzill com tornar-se a situar com els 
deixebles, amb l’evangeli a la mà, a escoltar què ens diu Jesús. Cal tornar a les 
fonts per buscar les causes del Déu de Jesús, la causa de Jesús, no la nostra.
Aprofitem aquests dies on tot s’ha aturat, per buidar-nos de nosaltres ma-
teixos, de protagonismes estèrils i immadurs, i recuperem l’alegria d’aquell que 
ha posat al Crist al centre de la seva vida. Aquest és el camí per als cristians del 
segle XXI. I estàs a punt?

Mn. Joan Soler i Ribas

L’EVANGELI (Lc 18, 9-14)
En aquell temps, Jesús digué aquesta paràbola a uns que es refiaven que eren 
justos, i tenien per no res a tots els altres: «Dos homes pujaren al temple a 
pregar: un era fariseu i l’altre publicà. El fariseu, dret, pregava així en el seu 
interior: “Déu meu, us dono gràcies perquè no soc com els altres homes: 
lladres, injustos, adúlters, ni soc tampoc com aquest publicà. Dejuno dos dies 
cada setmana i us dono la desena part de tots els meus ingressos”. Però el 
publicà, que s’havia quedat un tros lluny, ni gosava aixecar els ulls al cel, sinó que 
es donava cops al pit i deia: “Déu meu, sigueu-me propici, que soc un pe-
cador”. Us asseguro que aquest tornà perdonat a casa seva, i l’altre no; perquè 
tothom qui s’enalteix serà humiliat, però el qui s’humilia serà enaltit».

COMENTARI
Déu n’hi do. Ahir Jesús separava els homes entre aquells que ho volen con-
trolar tot i aquells que ho volen estimar tot, i avui els separa entre aquells que 
es creuen perfectes i aquells que saben que no ho són. Entre aquells que han 
decidit que tot havia d’estar al seu servei, i aquells que, amb els seus errors, 
saben que s’han de posar al servei de tots. Hi ha masses fariseus com el de 
l’evangeli en el nostre món, persones que han decidit fer de la seva vida una 
cursa per ser els millors, per comparar-se sempre amb els altres. Persones que 
només fan que dividir a la humanitat en grups. Els bons i els dolents. Però 
aquest no és el camí cristià. El camí cristià és, abans de tot, adonar-se del que 
has de canviar en tu mateix per començar a transformar la societat.  El que és 
difícil és ser capaç de desprendre’s de tot, fins i tot de nosaltres mateixos per 
deixar lloc a l’altre. El nostre ego pot ésser tan gran, que no deixem lloc a Déu. 
Cada vegada que fem una línia i ens situem a un o altre costat, estem 
equivocant el camí. Perquè la paràbola d’avui no ens parla pas, finalment, ni d’un 
fariseu pietós, ni d’una falsa humilitat, ni d’un publicà pecador, sinó que aquesta 
paràbola ens parla de Déu, l’únic que té dret a jutjar a l’altre, però que sempre 
ho fa des de l’amor. Una paràbola que ens invita a descobrir i experimentar la 
veritable llibertat que dona de treure’ns aquesta fràgil armadura que ens hem 
construït del nostre petit jo, per posar-nos, sense res, a les immenses mans de 
Déu qui ens espera, des del principi de la humanitat.

DISPONIBILITAT
Si teniu alguna persona malalta que necessita un sagrament, o sabeu d’alguna 
persona que està sola i que pot necessitar ajuda, o voleu que preguem per 
alguna intenció particular a l’eucaristia que cada dia celebrem, no dubteu a 
trucar-nos: 93 793 85 63.
Podeu inscriure també a aquest full a altres persones de la parròquia a través 
del correu: arenysvp@gmail.com.
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LECTURES DEL DIA

· Lectura primera
Os 6, 1-6

Esforcem-nos                           
per conèixer el Senyor

· Salm responsorial
Sl 50

R. El que jo vull és amor,                   
i no ofrena de víctimes

· Evangeli
Lc 18, 9-14

Va ser el cobrador d’impostos, 
i no el fariseu, el qui tornà             

a casa seva perdonat

SANTORAL

Sant Nicolau de Flüe                 
Sant Filemó                           
Santa Fabiola

INTENCIONS DE MISSA

- Difunts:
Família Borrell-Terra

Josep Torrent i Rosa Torrent
Domingo Parera Girona

Socis difunts del Centre Moral 
Rosa Bargalló i Josep Saurí

Benet Maimí Miró
Benet Maimí Fané

- Agraïment:
 A tots els agents de seguretat 

que vetllen per nosaltres 
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