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La primera lectura i l’Evangeli ens presenten un missatge molt semblant. Els dos textos ens parlen 

d’una viuda pobra i les  dues es distingeixen per la seva fe i la seva generositat. L’Evangeli ens pre-

senta dues escenes ben contrastades: la denúncia dels mestres de la llei que fa Jesús i al mateix 

temps  l’elogi que en fa de la viuda. En definitiva són dues maneres de mirar les coses: la mirada de 

la gent que sols es fixa en la cosa externa i la mirada de Jesús que veu el cor d’aquella viuda.  Jesús 

denuncia els mestres de la Llei: són presumptuosos, vanitosos, hipòcrites, devoren els béns de les 

viudes i sols pensen en el prestigi.  Diumenge passat Jesús, en diàleg amb un mestre de la Llei, ha-

via dit que el més important era estimar a Déu i al pròxim. Però els mestres de la llei del text d’avui 

es presenten com que estimen Déu, però deprecien al pròxim, començant per la viuda. Jesús ens fa 

adonar  del contrast que hi ha  entre l’estil de vida dels Mestres de la Llei, que només cerquen el 

poder i el prestigi, amb l’actitud de generositat de la viuda.  

Jesús, com descriu i veu la generositat de la viuda? Fixem-nos que a la viuda Jesús no li dóna res, 

ni tan sols li dirigeix la paraula. Jesús només observa la seva conducta i la lloa davant de tothom. La 

viuda dóna tot el que té per viure  (gest semblant de la viuda de Serepta de la primera lectura). A la 

viuda li preocupa que hi hagi gent pobra, gent a qui ella pot donar un cop de mà. La viuda no va 

amb teories o càlculs sinó que entrega el poc que té. La riquesa espiritual de la viuda no és genero-

sitat, és despreniment. La mirada de Jesús valora l’almoina no per la seva quantitat sinó pel que su-

posa de privació i esforç per la persona que la fa. La viuda no dóna el que li sobra, sinó que dóna 

tot el que tenia per viure. Jesús no és que depreciï els rics sinó que els convida a viure seguint un 

altre esquema de valors.  

Hem vist a l’Evangeli dues actituds contraposades. No crec pas que ningú tingui ganes d’identificar-

se amb els mestres de la Llei, encara que algunes actituds s’hi puguin assemblar força. Tampoc ens 

podem identificar totalment amb la manera de fer de la viuda, no arribem pas a  tant! Segurament 

que vivim força aquest contrast interior entre els mestres de la llei i la viuda. En cadascun de nosal-

tres hi conviuen dosis de lletrats i de viuda. Reconec el que hi ha de lletrat o de  viuda  en mi? 

Que aquesta Eucaristia ens ajudi a donar valor e estimar i en servir i que cada dia siguem més  capa-

ços de fiar-nos de Jesús sense angoixar-nos pel futur  



7 de novembre de 2021 

PARTICIPACIÓ AL SÍNODE 
El papa Francesc convida a tot el poble cristià a re-
descobrir la sinodalitat, el caminar junts, el fet  que 
tots els batejats recorreguem el camí que ens porta a 
Jesús. És un exercici que ens pot ajudar: a escoltar-
nos, a compartir inquietuds, a descobrir la presència 
de l’Esperit en nosaltres. Com a comunitat humana 
parlem de molts temes però escassament afrontem 
el tema de la fe, a no ser que sigui per criticar-lo. En 
aquest fer camí junt tots hi tenim coses per aportar i 
coses per aprendre. L’exercici d'escoltar i de ser es-
coltats ens enriqueix sempre. 
Com ens organitzarem a nivell local?. Hi haurà una 
primera trobada de presentació del tema. Decidirem 
el programa i concretarem la reunió o reunions per 
intercanviar punts de vista que facin referència a la 
fe. Aquesta trobada està oberta a tothom que vulgui i 
hi estigui  interessat.  

AVUI ÉS LA DIADA  

DE GERMANOR:  

Aquesta Jornada ens recorda la 

responsabilitat que tenim tots 

plegats en el manteniment de 

l'església: activitats catequèti-

ques, evangelitzadores i de cari-

tat,  personal amb dedicació ex-

clusiva,  manteniment de tantes 

esglésies i ermites com hi ha a 

casa nostra.  A la bossa comuna 

hi pot aportar tothom, pensant 

responsablement, segons cada 

possibilitat personal. 

LA COL·LECTA D’AVUI  

ÉS PER GERMANOR 

LLOC  
Església de Santa Maria dels Turers 

DATA 
Dijous, 25 de novembre 

HORA 
1/4 de 9 del vespre (per acabar a les 9)  

PREGAR ÉS ..... 
Pregar és escoltar Déu que et parla. 

Pregar és obrir-se finalment a allò que Déu  

ens proposa des de sempre. 

Pregar és obrir-se al perdó que Déu ens dóna. 

Pregar és aprendre a escoltar. 

Pregar és obrir-se a Déu  

perquè ens obri als altres. 

Pregar és un moment d'intimitat amb Déu,  

és l'obertura a la vida veritable. 

Pregar és descobrir que Déu ens estima. 

Pregar és trobar un temps de silenci. 

Pregar és trobar un temps  

per parar-se,  per repensar, 

per reordenar davant Déu les jornades,  

les hores, els esdeveniments. 
M.G. Guillot 
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MISSA PELS DIFUNTS DEL MES D’OCTUBRE: El proper 
divendres,  a Sant Pere a les set de la tarda i a Santa Maria a 
2/4 de vuit del vespre 
 

DIA DE LA PARRÒQUIA:  El segon diumenge de novem-
bre, a la parròquia de Santa Maria, fem un record de l’inici 
del seu temple parroquial. És una manera de recordar i 
agrair a tots els nostres abans passats el seu testimoni de fe 
que ens han llegat.  

Dilluns 7 t. Josep Coll Estany  87,30 v Tots els difunts 

Dimarts 7,30 v Difunts Ribas  7 t. Catalina Teixidor 

Dimecres 7,30 v Difunts Ribas  7 t. Família Compte Ramió  

Dijous 7,30 v Joan  Pujol Serrat; Miquel Pinsach Pujol 7 t. Família Compte Vinardell 

Divendres 7,30 v Difunts del mes d’octubre 7 t. Difunts del mes d’octubre 

Dissabte 8 v 
Carme Vila; Antònia Solà Viñolas;  

Lluís Anglada; Jesús Güell 
 7 t. Comunitat Parroquial  

Diumenge  

10 m. 
Intenció Particular; Antoni Riera Devall i  

Enriqueta Ramió Juanola  

11 m. Comunitat Parroquial  
12 

Teresa Codony Reig; Joan Comalat Roca  
i Josep Comalat Codony 

8 v. Comunitat Parroquial  

En les misses del 8  al  14 de novembre de 2021   pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

HAN MORT I HEM PREGAT PER  
 

José Martínez Tovar, de 89 anys 
Manel Soldevila Teixidor, de  anys 


