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LA  CORRUPCIÓ  ¿ÉS   NOMÉS  D’UNS  QUANTS? 

 

No pretenc amb aquest comentari defensar cap definició, ni fer un judici que sigui únic sobre 
certes persones o ambients socials d’avui.  
Sí que voldria exposar el que em sembla una manera més amplia d’existir d’aquest fenòmen 
que està present en la nostra societat d’avui que ens vincula a tots com a rassa humana i de la 
que no ens en podem alliberar si no fem un exercici d’estar a l’aguait i amb un esperit més sa i 
d’atenció per les persones que ens envolten i amb criteris de major solidaritat i compromís de 
justícia. 
A través dels medis de propaganda, per exemple, és sorprenent que pel proper primer de Maig 
s’ofereix l’oportunitat d’oferir una forta abraçada a la mare (per ser-ne el dia) i mostrar-li així el 
gran amor que li tenim, regalant-li un número de sorteig amb la possibilitat de milions d’euros. 
Organitzem el que sigui per obtenir riquesa com si fos el tot de la nostra vida i ens adonem de 
que com més tenim, més desitgem. Aquesta manera de ser o d’actuar ¿No pot esdevenir una 
mena de corrupció? ¿No serà fruit d’un afany desordenat, que va més enllà del diner?¿No 
justifiquem comportaments per maneres d’us del diner no massa clares?¿No ho portem a dins 
del cor tots? 
La corrupció la referim a totes les persones que tenen càrrecs politics o professionals, en les que 
disposen o s’apropien injustament de l’erari públic, que, per cert, es va veient que cada dia n’hi 
ha més. Però ¿No es tracte de quelcom que radica en el cor de tota persona que es desmarxa i 
no es vol controlar per una manca de valors com: sentit de la justícia,de la solidaritat, de la 
responsabilitat professional, del servei a la comunitat, de la recta distribució dels béns, i estar 
centrada en els interessos personals. 
Crec que si no estem a l’aguait, tots  podem caure en aquesta manera d’actuar, potser no en 
grans quantitats de diner, però, segons les possibilitats, tots podem caure en aquesta condició 
de ser corruptes. Hem de lluitar en contra de la corrupció, i vetllar, sobre tot, de no caure en el 
mateix error que sempre perjudica als altres, a les institucions i a la societat en general des del 
lloc que cadascú ocupa.    
Hi han uns criteris bíblics que ens ajuden a tenir uns valors diferents en la nostra manera de 
donar contingut diferent a la vida “La riquesa és una idolatria”; “És difícil que un ric entri al 
Regne del cel”; “Vaig cridar l’Esperit de saviesa, i em vingué, comparada amb ella, tinc la 
riquesa per no res”. Això vol dir que tothom tenim una tendència no correcta a prioritzar el que 
tenim, per sobre del que som. Això és el que provoca tota aquesta corrupció en la vida social 
que tots en patim les conseqüències. No podem restar satisfets perquè uns quants són jutjats i 
condemnats pel mal que han fet, hem de vetllar sobre cadascú de nosaltres per no caure en el 
mateix error, o en el que ja estem, en un nivell més baix, però que  també amb corrupció vivim i 
anem fent mal al nostre món, a la convivència, a l’educació dels infants i joves...perquè tenim 
valors equivocats que no tenen en compte a les altres persones que ens envolten i que han de 
ser el criteri per a viure com persones i, més, com cristianes. .  
                                                                                                                Mn. Joaquim Rius 

 



COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY:  Lc 24, 13-35 
 

 

Dos discípulos de Jesús se van alejando de Jerusalén. Caminan tristes y 
desolados. En su corazón se ha apagado la esperanza que habían puesto en 
Jesús, cuando lo han visto morir en la cruz. Sin embargo, continúan 
pensando en él. No lo pueden olvidar. ¿Habrá sido todo una ilusión? 

Mientras conversan y discuten de todo lo vivido, Jesús se acerca y se pone a 
caminar con ellos. Sin embargo, los discípulos no lo reconocen. Aquel Jesús 
en el que tanto habían confiado y al que habían amado tal vez con pasión, les 
parece ahora un caminante extraño. 

Jesús se une a su conversación. Los caminantes lo escuchan primero sorprendidos, pero poco 
a poco algo se va despertando en su corazón. No saben exactamente qué. Más tarde dirán: 
“¿No estaba ardiendo nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino?” 
 
 
 
Los caminantes se sienten atraídos por las palabras de Jesús. Llega un momento en que 
necesitan su compañía. No quieren dejarlo marchar: “Quédate con nosotros”. Durante la cena, 
se les abrirán los ojos y lo reconocerán. Este es el primer mensaje del relato: Cuando 
acogemos a Jesús como compañero de camino, sus palabras pueden despertar en nosotros la 
esperanza perdida. 
Durante estos años, muchas personas han perdido su confianza en Jesús. Poco a poco, se les 
ha convertido en un personaje extraño e irreconocible. Todo lo que saben de él es lo que 
pueden reconstruir, de manera parcial y fragmentaria, a partir de lo que han escuchado a 
predicadores y catequistas. 
Sin duda, la homilía de los domingos cumple una tarea insustituible, pero resulta claramente 
insuficiente para que las personas de hoy puedan entrar en contacto directo y vivo con el 
Evangelio. Tal como se lleva a cabo, ante un pueblo que ha de permanecer mudo, sin exponer 
sus inquietudes, interrogantes y problemas, es difícil que logre regenerar la fe vacilante de 
tantas personas que buscan, a veces sin saberlo, encontrarse con Jesús. 
¿No ha llegado el momento de instaurar, fuera del contexto de la liturgia dominical, un espacio 
nuevo y diferente para escuchar juntos el Evangelio de Jesús? ¿Por qué no reunirnos laicos y 
presbíteros, mujeres y hombres, cristianos convencidos y personas que se interesan por la fe, a 
escuchar, compartir, dialogar y acoger el Evangelio de Jesús? 

Hemos de dar al Evangelio la oportunidad de entrar con toda su fuerza transformadora en 
contacto directo e inmediato con los problemas, crisis, miedos y esperanzas de la gente de hoy. 
Pronto será demasiado tarde para recuperar entre nosotros la frescura original del Evangelio. 

                                                                                                                    José Antonio Pagola 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

IINTENCIONS  DE  MISSA DE LA SETMANA:   
 

 

 

 
 

 

 

 

DISSABTE: 29 20h.  

DIUMENGE: 30 11h. 
  13h. 

 
difunts família Junquera-Ezquerra 

DILLUNS: 1 13h. Per tots els difunts, portants del Sant Crist,  

DIMARTS: 2 20h. difunts família  Bosch-Piquet 

DIMECRES:3 20h.  

DIJOUS: 4 20h. difunts família  Sans-Rosell 

DIVENDRES: 5 20h.  

DISSABTE: 6 20h.  

DIUMENGE: 7                 11h. 
13h. 

Joaquima Bofill 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.mscperu.org/grafic/graficosliturgia/cuaresma_pascua/13_pas_a.htm


 
 
GRUPS D’ESTUDI D’EVANGELI 
Farem les reunions el dilluns dia 8,  a les 18’30h. i el dimecres dia 10, a les 19h. 
 

PRIMERA PARTICIPACIÓ DE L’EUCARISTIA 
Els infants del col.legi Madre Sacramento que han seguit la catequesi, aquest dissabte vinent, dia 6, i en 
la capella del mateix centre educatiu, participaran en una celebració eucarística amb llurs famílies. 
Els que han cursat la catequesi a la parròquia, un grup ho farà el dissabte 13, a la capella de la 
residència Ntra. Sra. de Lourdes, per motius de logística. 
 

CONDOLENÇA 
La donem als familiars de Na Magdalena Vila Domènech, d’ Ana-Maria Baixauli Echevarria i de Na 
Remei-Carme Pou Cortès.  I desitgem que les difuntes gaudeixi de la Vida Nova per sempre, a la casa 
del Pare. 
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Despatx parroquial: dimarts i dijous, de 18 a 20h. 
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