
A l’Evangeli que hem escoltat un jove li pregunta a Jesús: “què he de fer per salvar-me?” En definitiva el 

que aquell jove buscava era el camí per ser feliç, plenament feliç.   Per això ho pregunta a Jesús que li 

mereix confiança. La resposta de Jesús és en dues etapes: primer compleix els manaments. Però això 

no és tot. Jesús és més  exigent i demana una major radicalitat: ”vés a vendre tot el que tens i dóna-ho 

als pobres. Després torna i vine amb mi”. El que  li demana Jesús a aquell jove és una radicalitat total i 

absoluta. No és suficient vendre-ho tot, cal fer un pas més i seguir a Jesús. Això ens pot fer compren-

dre que Jesús és el més valuós de tot. Ve a ser el que ens deia, salvant les distàncies, la primera lectu-

ra: “prefereixo la saviesa a ceptres i trons, comparada amb ella, tinc la riquesa per no res”.  

La proposta que fa Jesús al jove és perquè aquest entengui que no es tracta de fer mèrits, pensant que 

si complia els manaments ja podia estar tranquil i content, perquè ja havia fet prou mèrits davant de 

Déu que és qui li hauria de recompensar. La proposta de Jesús va molt més enllà: cal deslliurar-se de 

tot allò amb què ens havíem identificat: riqueses, poder, etc. Aquesta radicalitat espanta el jove. Des-

cobreix que té unes barreres insalvables davant l’exigència de Jesús. Barreres que són: els diners, les 

riqueses, el prestigi, la seguretat externa que poden donar els béns materials. Aquestes barreres són 

els que impedeixen al jove trobar la joia del risc de seguir Jesús i en el fons ser capaç de trobar la feli-

citat. 

“Per a Déu res no és impossible”. Quan ens adonem de la gran dificultat que tenim en el seguiment 

radical de Jesús podem caure en el pessimisme i en la desesperació com els apòstols quan manifesten: 

“I qui es podrà salvar?”. La reflexió d’avui ens ha de portar a replantejar-nos com és el nostre segui-

ment a Jesús? A què donem més importància en la nostra vida de fe? Ens identifiquem amb Jesús o 

contínuament pensem en el poder, les riqueses, en els honors, en tenir i posseir?. Per a Déu res no és 

impossible. Aquestes paraules de Jesús ens fan adonar que Déu també pot fer miracles en nosaltres, 

sempre que hi hagi el nostre consentiment.  

Que aquesta Eucaristia ens ajudi a entendre que a Déu res no li és impossible. I que només Ell  és 

capaç de transformar el nostre cor, despullant-lo de tot el que ens impedeix seguir a Jesús amb la ra-

dicalitat que se’ns demana.  
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CERCADOR DE DÉU 
Tu que l'has sentit dins teu, busca i camina, surt al seu 
encontre, torna on el vas veure, camina i corre al seu 
costat. 
Cercador de Déu, perquè un dia et va parlar molt a dins, 
et va tractar com ningú ho havia fet, et va posar un nom 
nou i et va descobrir qui eres. 
No t'importi que ara no el sentis, no t'espantis quan et 
trobis buit, no temis si de vegades dubtes i et penses que 
tot va ser un somni. 
Segueix endavant, rastreja la seva presència, posa't a tir. Recorda aquells dies en què el vares in-
tuir, viu d'aquells moments, però camina en la seva recerca. 
No intentis retenir-lo, ja que se t'escaparà. No t'acostumis a Ell, ja que sempre sorprèn. Quan cre-
guis que ja ho saps tot, torna a aquell moment en què buscaves a les fosques i deixa llavors que 
et sorprengui, il·lumini i desbordi. 
Cercador de Déu, no et pensis que estàs sol, Ell va amb tu. Al teu costat hi caminen altres perso-
nes amb qui pots compartir, deixar-te ensenyar i aprendre. 
Torna cap a dins teu i busca, surt cap a fora i comparteix. Confia i agraeix, prega i camina. Busca 
sempre, encara que potser quan et cansis i t'aturis, Ell et trobi 

Dani Cuesta, sj  https://pastoralsj.org/ 

EL COFRE DE L’AVI 
Un avi sol i molt malalt tenia quatre fills, però cap no 
se'n preocupava. Se li va ocórrer una idea genial. Aprofi-
tà un cofre vell i el posà en el centre de la seva humil 
cabana. Un dels fills, intrigat, li preguntà: 
- Què hi guardes, aquí? 
- Aquí hi ha tota la meva herència per quan arribi l'hora.  
Llavors, cada dia un fill li portava llet i mel.   
L'avi morí i els quatre fills s'abraonaren damunt el co-
fre. Sorpresa: l'únic que trobaren fou un tros de paper 
escrit a mà: «Fills meus: l'autèntic amor es dóna gratuï-
tament sense esperar recompensa. La meva herència és 
que aprengueu a estimar; el meu únic llegat és donar-vos 
les gràcies pel que m'heu donat en vida». 
Amb llàgrimes als ulls, li donaren una sepultura digna, i 
un d'ells, quan llançà la darrera palada de terra, se n'a-
comiadà dient: 
- Et prometo que estimaré sempre sense esperar res a 
canvi! 

Zorats Karer (Armènia) 

 

 

Càntic de les criaturers (Fragment) 

Lloat sies, Missenyor,  amb totes tes criatures, 

especialment per nostre Germà Sol, 

el qual fa la claror i ens il·lumines. 

I ell és bell i radiant amb gran esplendor; 

de tu, Altíssim, porta significació. 

Lloat sies, Senyor, per la germana lluna i les estrelles, 

al cel les has fetes clares i precioses i belles. 

Lloat sies, Missenyor, pel germà vent 

i per l´aire i el núvol i el serè i per tot temps, 

pels quals a les criatures dónes sosteniment. 

Lloat sies, senyor, per la germana aigua, 

la qual és molt útil i humil i preciosa i casta. 

(S. Francesc d’Assis) 
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Dilluns 8 v Joan Pujol Serrat;   7 t. Jordi Torrentà Oliveras (Aniv) 

Dimarts 8 v Miquel Feliu; Dolors Viella; Pilar Viñas Reig 7 t. Ànimes 

Dimecres 8 v Jeroni Moner Codina; Lluís Anglada 7 t. Ànimes 

Dijous 8 v Família Butinyà 7 t. Ànimes 

Divendres 8 v 
Pepita Castany (Aniv) i família;  
Teresa Llobera i Xavier Pararols  

7 t. Ànimes 

Dissabte 8 v Joaquim Jordà Ribas  7 t. 
Benet Puig (Aniv.);  

Teresa Xargay; Ramon Coderch 

Diumenge  

10 m. 
Intenció Particular; Lluís Busquets Ventura,  

Joan Busquets Noguer i Maria Noguer Surroca;  
Àngela Serra; Jacint Duran i Pilar Clè 

Família Prat Roura 
 

11 m 
12 

Josep Comalat Codony, Joan Comalat Roca,  
Teresa Codony Reig; Pilar Viñas Reig; Manel Cano 

8 v. Francisqueta Ramió i Jaume Molas 

En les misses de l’11 al  17 d’octubre de 2021   pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

DIMARTS, FESTA DEL PILAR:  
A les 12 del migdia: el darrer torn de les Pri-
meres comunions; A les 8 del vespre La cele-
bració de la missa, com cada dia. 
Dimecres:  A la parròquia de Sant Pere,  de 
sis a set de la tarda VETLLA DE PREGÀRIA, 
amb exposició del Santíssim.  

Catequesi: Per aquest dies estan començant 
les catequesis en els diferents horaris i per als 
diversos grups que hi han organitzats. 

SANTA MARIA DELS TURERS:  

MANTENIMENT DEL TEMPLE 

Donatius per BIZUM 

03396 

PREGUEM AMB L’EVANGELI 
 

Senyor, gràcies per mostrar-nos 

la veritat del que hi ha al nostre cor. 

Ho fas amb afecte, 

perquè saps que som malalts 

que desconeixen l'abast del seu mal. 

Només acceptant la nostra realitat, 

presentant-nos davant teu tal com som 

estarem preparats per rebre la teva Misericòrdia. 

La teva Paraula és com una espasa 

que penetra en el més pregon del nostre ésser. 

Malgrat que no ens agrada i ens fa mal 

descobrir el que s'amaga 

darrere del que diem amb els llavis, 

no volem marxar de la teva presència 

com el ric atrapat per les seves riqueses. 

Tu ens esperes en el sagrament de la reconciliació 

per donar-nos el teu perdó 

i transformar-nos amb el teu Amor. 

Allà rebrem el teu Esperit de saviesa, 

la més gran de les riqueses a què podem aspirar. 

Senyor, no volem posar el nostre cor 

en béns i reconeixements passatgers, 

sinó en complir la teva voluntat 

si començar a gaudir de la vida eterna 

que tens preparada per a cadascun dels teus fills. 
 

(“La missa de cada dia”. Octubre de 2021) 


