
•De fa dies que a l’Evangeli llegim textos que ens presenten les discussions dels escribes i 
fariseus amb Jesús. Avui aquests li pregunten  a Jesús quin és el manament més gran de la 
llei. Resulta que els jueus tenien un total de 613 manaments (248 precepte i 365 
prohibicions) que essencialment es referien al dissabte, a la puresa ritual i als delmes. I 
dintre tot aquest bosc  els fariseus volen saber què en pensa Jesús i quina escala de valor 
té. Jesús respon donant la seva opinió sobre el manament més important, però tot seguit 
hi afegeix. “i el segon és...”. Per Jesús el més important és estimar Déu i a les persones 
que tenim a prop. El resum que fa aquí Jesús el trobem molt semblant en un altre lloc:  
»Feu als altres tot allò que voleu que ells us facin; aquest és el resum de la Llei i els 
Profetes.” (Mt 7,12)

•Estimar a Déu i al proïsme per a Jesús són les dues coses més importants pels seus 
seguidors. Es tracta de ser contemplatius (estimar a Déu) i Cirineus (que va ajudar a Jesús 
a portar la creu). Les dues dimensions de la vida cristiana. Estimar a Déu: pregària, 
agraïment, lloança... i estimar als demès

•Pel poble jueu els altres eren els del seu poble o la seva creença. En canvi per Jesús tots 
som iguals davant de Déu. Segons la primera lectura el meu proïsme són els més pobres: 
immigrants, orfes, viudes... els més mancats d’ajuda i suport. Per Jesús no es tracta 
d’estimar o a Déu o als altre. Per Jesús cal estimar a Déu i als altres. Es tracta de fer 
realitat això: jo estimo Déu en el meu proïsme. 

•Què vol dir estimar? És desenvolupar la capacitat que té una persona  de sortir d’ella 
mateixa i anar a l’altre per estimar-la i enriquir-se mútuament.  El que hem de mirar 
d’evitar és confondre l’amor evangèlic amb el desig que l’altre m’estimi. Hem d’evitar allò 
que sentim tantes vegades: “t’estimo, perquè m’estimis”. Aquest no és pas el projecte de 
Jesús. 

Alto Marañón (Perú)
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Creu Armènia

EL LABERINT DE LA INCOMPRENSIÓ
Mai arribem a entendre del tot a les altres persones. I potser 
això sigui part de la màgia de les relacions humanes. Per més 
transparents que arribem a ser, cadascun també posseeix 
bones dosis de misteri; de privacitat que guardem gelosament; 
d'intimitat que només compartim, en tot cas, amb Déu. Per 
això mateix, en ocasions els altres poden resultar inabas-
tables.
Quantes vegades ens descobrim pensant en el «per què» de 
decisions alienes o de reaccions que no entenem? En el món de 
la parella, de l'amistat, de les relacions laborals, de la vida 
comunitària ... En tot allò que ens implica a les persones. De 
vegades topem amb el mur de la incomprensió. No entenem el 
per què de coses que passen. No entenem els camins que ens 
han portat a on som. I la falta de comprensió es converteix en 
un maldecap. Quantes vegades ens turmenta la incertesa, ens 
preguntem si haguéssim pogut fer les coses d'una altra 
manera, si hauríem d'haver reaccionat millor en determinades 
circumstàncies, si hi ha en la nostra comptabilitat vital deutes 
sense pagar? Quants «¿és culpa meva?» que no condueixen  
enlloc.
A la vida no sempre tenim explicacions per a tot. Especial-
ment en l'àmbit de les relacions humanes, les persones som 
tan complexes, i tenim tants motius, tantes històries íntimes, 
tantes paraules que no hem sabut dir ... que de vegades no 
podem comprendre algunes accions, alguns silencis, o algunes 
opcions. Però que no ho comprenguem no vol dir que no 
tinguin sentit. Tan sols dir que nosaltres no tenim totes les 
dades. L'altre té dret a ser un altre.
Hi ha ocasions en què voler entendre es converteix en el pitjor 
dels laberints. Hi ha decisions que no són teves. O reaccions 
que pertanyen a qui reacciona. Encerti o s'equivoqui, té dret. 
Només pots acceptar-les i respectar-les. I l'altre pot no voler 
explicar-se.
Pretendre comprendre-ho tot, controlar-ho tot, explicar-ho tot, 
es torna una presó, una cel·la, un laberint sense sortida quan 
no està a la teva mà i l'altre no vol. Tan senzill i tan complex. 
Així que de vegades només queda mirar endavant. Només 
queda l'acceptació, i en tot cas, l'oblit. Només queda sortir del 
laberint per la porta de la ignorància, i tancar amb clau.

(José María Rodríguez Olaizola, sj: https://pastoralsj.org/)

PREGUEM AMB L’EBVANGELI
Gràcies, Senyor, per no carregar-nos
amb prescripcions complicades,
sinó que ens convides 
a avançar pel camí de l'amor. 
Ensenya'ns a estimar-te, 
a voler estar amb TU, 
a desitjar el que Tu desitges, 
a rebre't en els sagraments, 
a escoltar la teva veu en la Paraula, 
a trobar-te en els germans necessitats, 
a experimentar-te en el més profund del cor.
Ensenya'ns a acollir el teu amor per tal que 
t'estimem tot reflectint la llum que ens dones. 
Perquè per nosaltres mateixos 
no som capaços, som egoistes.
Però quan ens sentim estimats, 
s'encén la flama de l'amor, 
creix la generositat, ens tornem solidaris, 
podem perdonar, tenim força 
per posar-nos al servei del proïsme.
Aleshores podem estimar els altres
tal com TU ens estimes,
perquè ho fem amb el teu amor.
Et beneïm perquè ets el Déu 
que ens salva dels nostres egoismes,
guareixes les ferides del nostre cor
perquè puguem estimar de debò.

(«La missa de cada dia», octubre 2020)
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En les misses del 26  d’octubre al primer de novembre  de 2020  pregarem per:
 A Santa Maria            A Sant Pere

L’HORARI  D’HIVERN. Amb el canvi d’hora la nit 
passada hem entrat a l’horari d’hivern. A partir de 
demà, dilluns dia 26, la Missa vespertina a Santa Maria 
s'avança mitja hora i serà a 2/4 de 8. Aquest canvi 
d’hora sols afecta els dies laborables, de dilluns a 
divendres. Els dissabtes i diumenges continuarem a la 
mateixa hora: a les 8 del vespre.
ROSARI AL REMEI després d’una llarga temporada 
de interrupció, es tornarà a resar el Rosari a l’església 
del Remei, els diumenges a 2/4 de 5 de la tarda.  Es 
començarà diumenge vinent, dia de Tots Sants, primer 
de novembre.

Dilluns   8 v Difunts de la parròquia 7 t Ànimes 

Dimarts 8 v Comunitat Parroquial 7 t Anna Maria Bonaventura

Dimecres  8 v Ànimes 7 t Ànimes 

Dijous    8 v Mn. Narcís Costabella 7 t Narcisa Sala i Narcís Baig

Divendres 8 v Pepita Castany (Aniv.) i Família Castany Roset 7 t Ànimes

Dissabte 8 v 
Difunts veïns Carrer Progrès; 

Pilar Noguer i Josep Vinyoles; Joan Geli Soler; 7 t Comunitat Parroquial 

Diumenge

10 Intenció Particular; Josep i Anton Serrat Ros

11 m
Comunitat Parroquial 12

Manuel Cano; Lluís i Rafel Juncà i Teresa Llurba; 
Família Genover Bosch;  Geli-Soler i Julve -Roda;  

Maria Colomer, Anna Maria i Gaspar Colomer, Famílies 
Colomer-Badia, Saquella-Gubert, Combis-Amat i 
Gimbernat-Coll; Miquel Batlle  i  Miquel Hurtós

8 v Família Serrat Comalada (Aniv.)

HA MORT I HEM PREGAT PER
Joan Tresserras Jutglà, de 89 anys

LA GUINEU MUTILADA
Un home que passava pel bosc va veure una guineu que 
havia perdut les seves potes, l'home es preguntava com 
podria sobreviure. Llavors va veure arribar  un tigre que 
duia una presa en la seva boca.
El tigre ja s'havia fartat i va deixar la resta de la carn 
per la guineu. L'endemà Déu va tornar a alimentar a la 
guineu per mitjà del mateix tigre. Ell va començar a 
meravellar-se de la immensa bondat de Déu, i es va dir a 
si mateix: "Jo també em quedaré en un racó confiant 
plenament en el Senyor, i aquest em donarà tot el que  
necessito".
Així ho va fer durant molts dies, però no va succeir res i 
el pobre home ja estava gairebé a les portes de la mort 
quan va escoltar una veu que li deia:
- Tu estàs en el camí de l'error, obre els teus ulls a la 
veritat, segueix l'exemple del tigre i deixa ja d'imitar a la 
pobra guineu mutilada.

Rondalla del místic àrab Sadi

Aportació a la Col·lecta del DOMUND 
(18 d’octubre 2020)

Església Santa Maria 1.166,10

Parròquia Sant Pere 865,00

Església Clínica 360,00

Església Carmelites 455,00

 Asil (pendent) -------

TOTAL 2.846,10
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