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COMENTARIS  A  L’EVANGELI 
 
En la reunió del grup corresponsable de la Litúrgia de la nostra comunitat es va proposar 
d’oferir, en una segona ocasió, l’oportunitat de que l’evangeli que es proclami en la celebració 
de l’eucaristia del diumenge dia 6 de Març, de fer comentaris en veu alta per part de 
persones que participin de la celebració i en el moment de l’homilia. 
Per a fer-ho concret i amb el compromís de ser breu el que es vulgui compartir, es pot fer 
realitat allò que diu la Carta als Hebreus: “La Paraula de Déu és viva i eficaç com una espasa 
de dos talls” I això sempre que ens apropem a la Sagrada Escriptura. 
Quan és proclamada solemnement en les nostres celebracions, creiem que Déu continua 
dirigint-se a nosaltres i en el moment que estem vivint perquè la Paraula sigui viva i eficaç. 
 Aquesta experiència de comentar en la celebració de l’eucaristia els textos llegits ja es va fer 
en una altra ocasió. I encara que sigui en la coincidència del mateix text evangèlic, tant pel 
temps transcorregut, com pel moment que vivim i el que cadascú està passant, la Paraula de 
Déu ens pot dir quelcom nou i viu. A més aquest any coincideix amb l’Any Jubilar de la 
Misericòrdia i el text, amb la “paràbola del fill pròdig”, és plenament oportú pel seu contingut 
de la misericòrdia d’un pare(Déu) envers el seu fill(nosaltres).. 
Avui diumenge us entregarem el text en concret i en el mateix full algunes preguntes que ens 
ajudin a concretar el comentari i a personalitzar-lo. El comentari el podem escriure en el 
mateix full, limitant així la llargària del nostre comentari. 
És necessari que en fem oració reflexionada i escrivim el que ens suggereixi el text perquè 
nosaltres ens situem entre els personatges que hi apareixen i hem d’assumir el paper que hi 
faríem o que fem segons el moment que estem vivint i les circumstàncies que l’envolten. 
És important i valuosa l’aportació de cadascú per a compartir la riquesa de la Paraula de Déu, 
que a través de nosaltres pot enriquir-nos a tots. 
És cert que el prevere té una missió encomanada per l’Església de predicar l’evangeli, però, 
és de tota la comunitat la participació en compartir la riquesa de la Paraula de Déu que 
l’Esperit suscita a través de les persones concretes. 
Si alguna persona li resulta difícil llegir el que hagi pensat, ho pot donar per escrit i que ho 
llegeixi una altra. 
Entre tots ens podem enriquir de la vivesa de l’evangeli com l’instrument de l’Esperit per fer-
nos comprendre la misericòrdia que el Pare té per a tots nosaltres, i comprendre,més encara, 
com hem de viure mostrant aquesta misericòrdia en el nostre conviure, que cal que sigui el 
distintiu dels que diem ser dels que volem seguir Jesús el Redemptor del món.                             
Us animo a participar i compartir en aquest comentari a l’Evangeli que pot ajudar a millorar el 
nostre esperit de la veritable quaresma com a preparació per la PASQUA. 
                                                                                                           Mn. Joaquim Rius 

 
 



COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Lc 13. 1-9 

 
     Si no os convertís, todos pereceréis. 

Unos desconocidos le comunican a Jesús la noticia de la horrible matanza de unos galileos en el 
recinto sagrado del templo. El autor ha sido, una vez más, Pilato. Lo que más los horroriza es que la 
sangre de aquellos hombres se haya mezclado con la sangre de los animales que estaban 
ofreciendo a Dios. 
No sabemos por qué acuden a Jesús. ¿Desean que se solidarice con las víctimas? ¿Quieren que 
les explique qué horrendo pecado han podido cometer para merecer una muerte tan ignominiosa? 
Y si no han pecado, ¿por qué Dios ha permitido aquella muerte sacrílega en su propio templo? 

Jesús responde recordando otro acontecimiento dramático ocurrido en Jerusalén: la muerte de 
dieciocho personas aplastadas  por la caída de un torreón de la muralla cercana a la piscina de 
Siloé. Pues bien, de ambos sucesos hace Jesús la misma afirmación: las víctimas no eran más 
pecadores que los demás. Y termina su intervención con la misma advertencia: «si no os convertís, 
todos pereceréis». 
 
La respuesta de Jesús hace pensar. Antes que nada, rechaza la creencia tradicional de que las 
desgracias son un castigo de Dios. Jesús no piensa en un Dios "justiciero" que va castigando a sus 
hijos e hijas repartiendo aquí o allá enfermedades, accidentes o desgracias, como respuesta a sus 
pecados. 
Después, cambia la perspectiva del planteamiento. No se detiene en elucubraciones teóricas sobre 

el origen último de las desgracias, hablando de la culpa de las víctimas o de la 
voluntad de Dios. Vuelve su mirada hacia los presentes y los enfrenta consigo 
mismos: han de escuchar en estos acontecimientos la llamada de Dios a la 
conversión y al cambio de vida. 
Todavía vivimos estremecidos por el trágico terremoto de Haití. ¿Cómo leer 
esta tragedia desde la actitud de Jesús? Ciertamente, lo primero no es 
preguntarnos dónde está Dios, sino dónde estamos nosotros. La pregunta que 
puede encaminarnos hacia una conversión no es "¿por qué permite Dios esta 
horrible desgracia?", sino "¿cómo consentimos nosotros que tantos seres 
humanos vivan en la miseria, tan indefensos ante la fuerza de la naturaleza?". 

Al Dios crucificado no lo encontraremos pidiéndole cuentas a una divinidad lejana, sino 
identificándonos con las víctimas. No lo descubriremos protestando de su indiferencia o negando su 
existencia, sino colaborando de mil formas por mitigar el dolor en Haití y en el mundo entero. 
Entonces, tal vez, intuiremos entre luces y sombras que Dios está en las víctimas, defendiendo su 
dignidad eterna, y en los que luchan contra el mal, alentando su combate.                                                
José Antonio Pagola 

 
 

 
 

 
 
INTENCIONS  DE  MISSA DE LA STMANA 

 
 DISSABTE:27 20h. esposos Teresa Salvat Sabaté i Antonio 

Bargalló Ribera i altres difunts de la família 

 DIUMENGE:28 11h. 
13h. 

Juanjo Garriga Calonge 

 DILLUNS :29 20h. No Intenció de Missa 

 DIMARTS:1 20h. No Intenció de Missa 

 DIMECRES: 2 20h. Montserrat Mauri,Acció de gràcies. 

 DIJOUS:3 20h. esposos Joan Camats (5è anv.) i Pilar 
Domínguez 

 DIVENDRES:4 20h.  

 DISSABTE:5 20h.  

 DIUMENGE:6                  11h. 
13h. 

Manuel Montfort (3è aniv.) 
 

 

 
 
 
 



 
 
CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA PENITÈNCIA 

 
Serà el dissabte dia 12 a les 18h desprès de la preparació, amb una conferència a la sala d’actes de la 
rectoria,  sobre la misericòrdia en el sagrament de la confessió. Serà feta pel Pare Ramon Olomí, claretià. 
Ens traslladarem després a l’església les persones que es vulguin confessar, per fer la celebració. Hi 
hauran tres confessors. 
Aquesta oportunitat ens pot ajudar a preparar-nos per la Pasqua pel millor camí d’acollir la misericòrdia del 
Pare en el sagrament de la nostra Església que ens reconcilia amb Ell i entre nosaltres.  
 

VIA-CRUCIS 
Diumenge dia 6 de Març, farem el Via-Crucis al Monestir de Mont-Sió, d’Esplugues, a les 6 de la tarda.   
I el Diumenge dia 20 de Març, a la Residència Ntra. Sra. de Lourdes , a les 6 de la tarda.   
 

CONDOLENÇA 
La donem als familiars del difunt Sebastià Farràs Cañadó : I desitgem que el difunt gaudeixi de la Vida per 
sempre a la casa del Pare. 
 

 

“SORTIDA A LA REPRESENTACIÓ DE LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA  
EL DIA 13 DE MARÇ. 

EL PREU TOT INCLÒS ÉS DE 50 €. 
 ÚLTIMA SETMANA PER APUNTAR-TE. 

                                  SORTIDA DEL PARADOR A LES 8’00 h. DEL MATÍ” 


