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   CANVIEM   DE   LLIBRES    

 

Tant els infants com els universitaris, en iniciar un nou curs, canvien els llibres de text en les 
diferents matèries i, la pedagogia, es serveix d’aquest moment del canvi per introduir matèria nova 
i aprofundir en àmbits superiors. 
Així el qui és un bon alumne estudiant, va creixent en edat i a la vegada en coneixements que el 
fan madurar com persona, també, com persona sociable, com a capacitat per treballar en equip, 
com exigència personal de cara al futur que se li va oferint. 
Els grups que hi ha en les nostres comunitats cristianes parroquials, encara que sigui 
metafòricament, també hem iniciat un nou curs i es posa en marxa un període nou de relació, de 
compartir, de cercar metes noves, d’oferir amistat, de pregar junts, d’ajuda i, sobre tot, oferir Jesús 
a tothom en la vivència diària. 
No es tracte d’estudi i ciència, sinó d’oferir vida nova, que ve donada en la mateixa experiència de 
cada dia, però, amb un esperit nou d’entusiasme, d’esforç, d’atenció als altres, d’ofrena de valors 
que hom tingui, d’interès per tot lo positiu... 
La rutina ha de deixar-se de banda, no estem per anar repetint, sinó fer vida plena d’oferta nova 
que ompli de valor i sentit el que fem que és una manera de potenciar el que durant un llarg temps 
hem anat portant a terme. 
Si som capaços d’actuar així, el que fem, per senzill que sigui, transmet vitalitat als companys i a 
tots els que coincideixen al seu entorn i amb totes les conseqüències.  
Aquesta manera de prendre’ns la vida i d’actuar hauria d’amarar tot el que fem i el que oferim com 
a comunitat parroquial acollidora i a la vegada el que aportéssim als altres “a fora” de la vida dels 
grups. 
Com diu el papa Francesc: “L’Església té la missió d’anunciar la misericòrdia de Déu. L’Església 
es fa seu el comportament del Fill de Déu que surt a l’encontre de tots, sense excloure ningú. En 
el nostre temps, en el que l’Església està compromesa en la nova evangelització, el tema de la 
misericòrdia exigeix ser proposat amb nou entusiasme i amb una renovada acció pastoral. És 
determinant per l’Església i per la credibilitat del seu anunci que ella visqui i testimoniï en primera 
persona la misericòrdia. El seu llenguatge i els seus gests han de transmetre misericòrdia per a 
penetrar en el cor de les persones i motivar-les a retrobar el camí de retorn al Pare”....... 
“La primera veritat de l’Església és l’amor de Crist. D’aquest amor, que arriba fins el perdó i el do 
de sí. Per tant, a on l’Església estigui present, allí ha de ser evident la misericòrdia del Pare. En 
les nostres parròquies, en les comunitats, en les associacions i moviments, en fi, on sigui que hi 
hagi cristians, tothom hauria de poder trobar-hi un oasi de misericòrdia”. 
                                                                                                                                                                                           
Mn. Joaquim Rius 
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COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Lc 16, 1-13 

 

Habla del dinero con un lenguaje muy personal. Lo llama espontáneamente «dinero injusto» 
o «riquezas injustas». Al parecer, no conoce "dinero limpio". La riqueza de aquellos poderosos 
es injusta porque ha sido amasada de manera injusta y porque la disfrutan sin compartirla con los 
pobres y hambrientos. 

 

¿ Qué pueden hacer quienes poseen estas riquezas injustas? Lucas ha conservado unas 
palabras curiosas de Jesús. Aunque la frase puede resultar algo oscura por su concisión, su 
contenido no ha de caer en el olvido. «Yo os digo: Ganaos amigos con el dinero injusto para 
que cuando os falte, os reciban en las moradas eternas». 

 

Jesús viene a decir así a los ricos: "Emplead vuestra riqueza injusta en ayudar a los pobres; 
ganaos su amistad compartiendo con ellos vuestros bienes. Ellos serán vuestros amigos y, cuando 
en la hora de la muerte el dinero no os sirva ya de nada, ellos os acogerán en la casa del Padre". 
Dicho con otras palabras: la mejor forma de "blanquear" el dinero injusto ante Dios es compartirlo 
con sus hijos más pobres. 

 

Sus palabras no fueron bien acogidas. Lucas nos dice que «estaban oyendo estas cosas 
unos fariseos, amantes de las riquezas, y se burlaban de él». No entienden el mensaje de 
Jesús. No les interesa oírle hablar de dinero. A ellos sólo les preocupa conocer y cumplir fielmente 
la ley. La riqueza la consideran como un signo de que Dios bendice su vida. 

 

Aunque venga reforzada por una larga tradición bíblica, esta visión de la riqueza como signo de 
bendición no es evangélica. Hay que decirlo en voz alta porque hay personas ricas que de manera 
casi espontánea  piensan que su éxito económico y su prosperidad es el mejor signo de que Dios 
aprueba su vida. 

 

Un seguidor de Jesús no puede hacer cualquier cosa con el dinero: hay un modo de ganar 
dinero, de gastarlo y de disfrutarlo que es injusto pues olvida a los más pobres."  

                                                                                                                                                                                    

José Antonio Pagola.  
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INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE:17 20h  

DIUMENGE:18 11h 
13h. 

Just Amigó i Rius 

DILLUNS:19  20h. Fernando Rodríguez Rico(10 aniv) 

DIMARTS:20 20h  

DIMECRES:21 20h.  

DIJOUS:22 20h Alfredo Vilarroya Carreras (1 aniv) 

DIVENDRES:23 20h  

DISSABTE:24 20h  

DIUMENGE:25                  11h 
13h. 

Família Vila-Oliveras 

 

 

 

 



 

 

 

ESTONA  DE  PREGÀRIA 
Tal com venim fent un dia al mes, aquest dilluns dia 19, a les 19’30h, estona de pregària a la 
capella del Santíssim. 
 
MATRIMONI  
El dissabte passat, dia 10, Na Nadwa Kanjou Augé i David Garcia Linares, varen celebrar el 
sagrament del Matrimoni. Que el veritable amor els uneixi per sempre.  
 
INSCRIPCIONS  PER  LA CATEQUESI  INFANTIL 
-Els que volen iniciar el camí de catequesi  (com a mínim han de cursà 3er. de primària) s’han 
d’inscriure aquest dilluns dia 26 o el dimarts 27 ,  al despatx de la rectoria, de 17’30 a 19h. 
-També han de renovar els que l’any passat varen iniciar-lo. 
-Els que ja han participat de l’Eucaristia i vulguin continuar el camí catequètic, ens ho han de 
comunicar en els mateixos dies. 
 
ROMERIA A MONTSERRAT 
Us recordem que aquest any la farem el proper 2 d’Octubre. El preu, amb tot inclòs, és de 40€. 
Inscripcions al despatx parroquial. Teniu temps fins el proper diumenge dia, 25. 
 
CONDOLENÇA 
La donem als familiars dels difunts: En Justo-Francisco Sánchez Belzunces, i Na Montserrat Salvat 
Pons. Que els difunts gaudeixin de la Vida per sempre a la casa del Pare. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


