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ELS     REFUGIATS         I 
  «  CASA  NOSTRA  ÉS  CASA  VOSTRA »   

 

El drama ja el tenim servit de fa temps i, a més, cada dia augmenta. Les guerres o les situacions 
complicades de diferents països es van mantenint. La pugna entre potències es crua i el drama 
repercuteix, cada vegada més cruent, sobre la gent senzilla del poble. 
Les conseqüències, tots som conscients, que són esfereïdores per tot tipus de persones i d’edats, 
no cal fer diferències o escala de valors. La realitat del mal que els toca patir és ben palesa a 
través de les informacions que arriben a través dels diferents mitjans de comunicació, dels 
voluntaris, organitzacions, ONG, que s’ho juguen tot per donar un cop de ma, a peu de carrer i 
directe, amb les persones en concret que arriben a les nostres terres. Així els fan costat i actuen 
amb els primers auxilis que disposen abans  no es decideixi una acollida més definitiva. 
Tota aquesta generositat que s’està mostrant, donada l’afluència de persones que arriben, esdevé 
cada dia més insuficient.  
Quan va començar aquesta situació, els governs, es varen omplir la boca de paraules i projectes 
per fer l’acolliment. Ara ja és una burla la que s’organitza “oficialment”. Si es tractés de productes, 
màquines, obres....podrien esperar,   però, tractant-se de persones en tota l’escala d’edats, no 
poden esperar més. 
Nosaltres, a la nostra terra, hem estat originals dins del mapa de l’Estat. La setmana passada un 
concert fabulós de sensibilització i protesta.  Ahir, dia 18, una generosa manifestació a la capital 
de Catalunya amb el lema “Casa Nostra és Casa Vostra” amb la mateixa intenció. 
Preguntem-nos si estem disposats a acollir, de veritat, els refugiats que siguin. 
Faig aquesta pregunta perquè em sorprenc que quan hi ha converses sobre aquest tema, 
sorgeixen molts interrogants sobre les persones que puguin venir. 
S’accepta que vinguin, però, controlades. Que ho faci l’administració és lògic, però, que nosaltres 
ens ho mirem des de la barrera, no!  Cal apropar-se i fer costat a tots els voluntaris i institucions 
que fan seguiment de les persones que pateixen i aportar el que calgui per a millorar l’estat 
d’elles. Comprenc que és una situació complexa, però fent pinya, segur que es poden assolir 
objectius positius més valuosos i de més profit pels que els hi ha pres la dignitat. Són realitats que 
també coneixem a través de les notícies. 
Ens hem de moure, que de paraules ja n’hem fet servir massa en tots els àmbits. 
És cert que nosaltres no hem de renunciar a allò que ens és necessari per a viure (em sembla que 
podríem renunciar a moltíssimes coses, però, no és el moment d’aquest apartat). Cal que revisem 
la nostra vida i sospesem el que podem renunciar per oferir-ho, començant per la nostra manera 
de pensar de tothom. Ser de veritat acollidors i disposats a compartir amb tothom sigui qui sigui. 
Potser el lema “Casa Nostra és Casa Vostra” és un xic agosarat, però hauria de ser el crit a 
iniciatives realitzables i que mostressin, més encara del que ja hi ha i es fa, que som un poble viu i 

acollidor i generós.                                                                                      Mn.Joaquim Rius 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY :Mt 5,38-48 
 



La llamada al amor es siempre seductora. Seguramente, muchos acogían con agrado la llamada de 
Jesús a amar a Dios y al prójimo. Era la mejor síntesis de la Ley. Pero lo que no podían imaginar es que 

un día les hablara de amar a los enemigos. 
Sin embargo, Jesús lo hizo. Sin respaldo alguno de la tradición bíblica, 

distanciándose de los salmos de venganza que alimentaban la oración de su pueblo, 
enfrentándose al clima general de odio que se  
respiraba en su entorno, proclamó con claridad absoluta su llamada: “Yo, en cambio, 
os digo: Amad a vuestros enemigos,  
haced el bien a los que os aborrecen y rezad por los que os calumnian”. 

Su lenguaje es escandaloso y sorprendente, pero totalmente coherente con su 
experiencia de Dios. El Padre no es violento: ama incluso a sus enemigos, no busca la 
destrucción de nadie. Su grandeza no consiste en vengarse sino en amar 

incondicionalmente a todos. Quien se sienta hijo de ese Dios, no introducirá en el mundo odio ni 
destrucción de nadie. 

El amor al enemigo no es una enseñanza secundaria de Jesús, dirigida a personas llamadas a una 
perfección heroica. Su llamada quiere introducir en la historia una actitud nueva ante el enemigo porque 
quiere eliminar en el mundo el odio y la violencia destructora. Quien se parezca a Dios no alimentará el 
odio contra nadie, buscará el bien de todos incluso de sus enemigos. 

Cuando Jesús habla del amor al enemigo, no está pidiendo que alimentemos en nosotros 
sentimientos de afecto, simpatía o cariño hacia quien nos hace mal. El enemigo sigue siendo alguien del 
que podemos esperar daño, y difícilmente pueden cambiar los sentimientos de nuestro corazón. 

Amar al enemigo significa, antes que nada, no hacerle mal, no buscar ni desear hacerle daño. No 
hemos de extrañarnos si no sentimos amor alguno hacia él. Es natural que nos sintamos heridos o 
humillados. Nos hemos de preocupar cuando seguimos alimentando el odio y la sed de venganza. 

Pero no se trata solo de no hacerle mal. Podemos dar más pasos hasta estar incluso dispuestos a 
hacerle el bien si lo encontramos necesitado. No hemos de olvidar que somos más humanos cuando 
perdonamos que cuando nos vengamos alegrándonos de su desgracia. 

El perdón sincero al enemigo no es fácil. En algunas circunstancias a la persona se le puede hacer 
en aquel momento prácticamente imposible liberarse del rechazo, el odio o la sed de venganza. No 
hemos de juzgar a nadie desde fuera. Solo Dios nos comprende y perdona de manera incondicional, 
incluso cuando no somos capaces de perdonar.                          José Antonio Pagola 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
INTENCIONS  DE  MISSA DE LA SETMANA 
 

DISSABTE:18  20h. Just Amigó Rius 

DIUMENGE:19  11h. 
 13h. 

Herminia Domènech Sans 
difunts família Junquera-Ezquerra 

DILLUNS:20  20h.  

DIMARTS:21  20h. Família Martorell-Closes 

DIMECRES:22  20h.  

DIJOUS:23  20h. Coloma Valls 

DIVENDRES:24  20h. Sebastià Farràs Cañadó (1è aniv.) 

DISSABTE:25  20h.  

DIUMENGE:26  11h. 
 13h. 

 
Shadia Bellido Castro (11 aniv.) 

 

 

 

REUNIONS    
DISSABTE 25, tot el matí , representant del consell d’economia de la parròquia, a la Casa de 
l’Església. 
 

BAPTISMES 
Han rebut les aigües baptismals: N’ Alba Segarra Prats; Belén Casas Serrabou i Bruno García 
Peláez .Donem-ne gràcies a Déu. 
 

CONDOLENÇA 
La donem als familiars de: Na Maria-Luisa  Fraile  Pérez; de Na Maria-Assumpció Aguadé 
Bosch; de N’ Dolores García Juárez. I desitgem que les difuntes gaudeixin de la Vida per 
sempre, a la casa del Pare.  



 

Resultat de la Col·lecta per “Mans Unides”: 671,08€  L’any passat es varen 
recaptar: 589,26€   

 
 

 

 

 

 

 


