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ALLÒ  QUE  ES  VELL,  POT  SER  NOU   

 

Ben segur que resulta un títol una mica estrany el de l’escrit d’aquest diumenge. Vull 
encapçalar-lo avui així perquè desitjo constatar que per més que et repeteixis, que 
malgrat que facis servir un text conegut, o bé unes imatges ja contemplades 
anteriorment...si li dones l’actualització que es mereix i ho poses en el context que 
pretens, el que es presenta esdevé nou i ple del missatge que es pretenia donar i que ja 
contenia el que es contempla, el que es llegeix o el comentari que s’escolta. 
Amb aquesta pobreta introducció vull fer referència a una experiència viscuda. Aquesta 
setmana vaig celebrar l’eucaristia amb molts infants i adolescents, i vaig proclamar un 
fragment de l’Evangeli conegut i senzill, que ja s’havia usat en una altra ocasió. Dubtava 
d’usar aquest text, però vaig decidir a favor d’ell. Va resultar impressionant el silenci en la 
seva escolta i en el comentari que els vaig oferir. 
Després pensava que quan un fragment de l’evangeli es proclama amb respecte, clar i 
adaptat en el llenguatge, esdevé nou i sorprenent.  Les persones podran ser les mateixes 
però viuen circumstàncies diferents, porten en el seu esperit experiències del viure diari 
nou, el vocabulari i explicació, si se la senten seva, s’adonen que val per a ells. Tot això 
facilita allò que és l’evangeli sempre, la Bona Nova i no un text merament escrit. 
Això, que cal treballar-ho quan es tracte d’infants i adolescents, també convé tenir-ho 
present entre persones grans. Als adults és fàcil que ja coneguem molts textos bíblics, 
però hem de vetllar per fer-nos-els nostres en el moment que ens trobem i aprofundir el 
missatge de Bona Notícia que sempre porta en el moment que vivim. És una 
responsabilitat que recau sobre cadascú dels que participem de l’eucaristia els 
diumenges, sigui on sigui que ho fem. Amb la particularitat que els adults hem de fer 
l’adaptació a la pròpia vida del que Jesús ens diu, encara que el responsable de fer-ne el 
comentari en l’homilia, potser aquell dia no està del tot encertat. 
Si es fa aquest esforç, l’Evangeli esdevé viu, actual, animador de testimoniar perquè porta 
un missatge extraordinari i capaç d’encoratjar una mica més a viure la fe cristiana com 
una manera de ser que porta una manera de viure. 
Saber fer aquest exercici en la lectura de l’Evangeli, pot també esdevenir una mica veritat 
en nosaltres les persones. Podem ser grans, però si la vida de cada dia som capaços 
d’iniciar-la cada matí amb les ganes de viure les situacions amb coratge, amb fidelitat, 
amb veritable amor...la nostra vida, a vegades monòtona per vella, pot esdevenir amb un 
sentir i contingut nou. No ens deixem atropellar pels anys, sinó visquem com diu la dita: 
“Gràcia de Déu i bon humor”. 
                                                                                                        Mn. Joaquim Rius  

 

 
 
 
 
 



 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY : Mt 18, 21-25 

 

Pedro se acerca ahora a Jesús con un planteamiento más práctico y concreto que les 
permita, al menos, resolver los problemas que surgen entre ellos: recelos, envidias, 
enfrentamientos, conflictos y rencillas. ¿Cómo tienen que actuar en aquella familia de 
seguidores que caminan tras sus pasos. En concreto: «Si mi hermano me ofende 
¿cuántas veces le tengo perdonar?. 
 

Antes que Jesús le responda, el impetuoso Pedro se le adelanta a hacerle su propia 
sugerencia: «¿Hasta siete veces?». Su propuesta es de una generosidad muy superior al  
clima justiciero que se respira en la sociedad judía. Va más allá incluso de lo que se 
practica entre los rabinos y los grupos esenios que hablan como máximo de perdonar 
hasta cuatro veces. 
 

Sin embargo Pedro se sigue moviendo en el plano de la casuística judía donde se 
prescribe el perdón como arreglo amistoso y reglamentado para garantizar el 
funcionamiento ordenado de la convivencia entre quienes pertenecen al mismo grupo . 
 

La respuesta de Jesús exige ponerse en otro registro. En el perdón no hay límites: «No te 
digo hasta siete veces sino hasta setenta veces siete». No tiene sentido 
llevar cuentas del perdón. El que se pone a contar cuántas veces está 
perdonando al hermano se adentra por un camino absurdo que arruina 
el espíritu que ha de reinar entre sus seguidores. 
 

Entre los judíos era conocido un "Canto de venganza" de Lámek, un 
legendario héroe del desierto, que decía así: "Caín será vengado siete 
veces, pero Lámek será vengado setenta veces siete". Frente esta 
cultura de la venganza sin límites, Jesús canta el perdón sin límites 

entre sus seguidores. 
 

En muy pocos años el malestar ha ido creciendo en el interior de la Iglesia provocando 
conflictos y enfrentamientos cada vez más desgarradores y dolorosos. La falta de respeto 
mutuo, los insultos y las calumnias son cada vez más frecuentes. Sin que nadie los 
desautorice, sectores que se dicen cristianos se sirven de internet para sembrar 
agresividad y odio destruyendo sin piedad el nombre y la trayectoria de otros creyentes. 
 

Necesitamos urgentemente testigos de Jesús, que anuncien con palabra firme su 
Evangelio y que contagien con corazón humilde su paz. Creyentes que vivan perdonando 
y curando esta obcecación enfermiza que ha penetrado en su Iglesia. 
                                                                                                      José Antonio Pagola 

 

 

 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE:16 20h.  

DIUMENGE:17 11h. 
13h. 

Just  Amigó  Rius  i  Concepció  Amigó  Rius. 
difunts família Junquera-Ezquerra 

DILLUNS:88 20h.  

DIMARTS:19 20h.  

DIMECRES:20 20h.  

DIJOUS: 21 20h.  

DIVENDRES:22 20h. Alfredo Vilarroya 

DISSABTE: 23 20h.  

DIUMENGE:24                11h. 
13h. 

 

 

 
 
 



 
 
REUNIONS 

DILLUNS 18, a les 21h. Consell Pastoral.   
          
TEMPS DE PREGÀRIA 
Aquest dilluns,dia 18, a les 19’30h. fins a les 20h., que hi ha la celebració de la missa, es farà una estona de 
pregària guiada amb textos i música. 
  

INSCRIPCIONS PER LA CATEQUESI 
Dies: 26 i 27 de Setembre 
Horari: 17’30h. a 19h. a les dependències de la rectoria 
Han d’inscriure’s tant els que comencen el camí com els que faran el segon curs. 
També ho han de notificar els que ja han participat de l’eucaristia i vulguin continuar el camí catequètic.  
  

CONDOLENÇA 
La donem als familiars de Na Maria-Dolores González Soler, Na Carmen Mussons Cerdà, Na Paca López 
Requena , En Jaume Cujo Pineda, Na Concepció Amigó Rius Vda. Amat. I desitgem que els difunts/tes 
gaudeixin de la Vida per sempre, a la casa del Pare. 
 

Entorn a l’encíclica del Papa Francesc sobre l’ecologia(“Laudato si”)  i el compromís de treballar tots per 
respectar el planeta, a nivell de tot el nostre bisbat s’ha concretat una pregària comunitària en totes les 
parròquies.     
 

Primer cal preparar-la els que ho voleu, i participem-hi després. 
                       Sou convidats a una reunió  
              dimecres dia 20, a les 10 del matí a la rectoria. 

 

 


