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LA  VERITAT  ABANS  QUE  TOT                                           
    

Aquesta frase la fem servir moltíssimes vegades. No se si ho fem perquè ens ho creiem, o per a 
quedar bé. Ben segur que volem i desitgem que així sigui en tothom i en tot. A més, si estem 
convençuts de la frase de Jesús en la que diu “L’Esperit Sant vindrà a vosaltres i us guiarà fins a 
la Veritat plena; i la Veritat us farà lliures”. És cert que Jesús es refereix a la Veritat de Déu. Però 
no oblidem que la Veritat de Déu és la certesa per al ser humà, que el fa viure amb encert. 
La llibertat que ens ofereix la Veritat, és la que més ens vincula amb Déu i amb els que ens 
envolten en la vida de cada dia i en relació amb el que hem de compartir. No es tracte d’un 
enunciat que es proclama sinó d’una llum que il·lumina el camí i que afavoreix la pau en la 
manera de viure, d’opinar i donar-se a conèixer. Això no vol dir que no calgui raonar, aclarir amb 
la conversa i fins assumir-ho amb la manera de viure un mateix. 
No és necessari que per ser veritat una qüestió sigui acceptada, des del primer moment, per part 
de tothom. A voltes serà necessari que s’aclareixi bé, que sigui contrastada per diferents maneres 
de pensar, i que una majoria ho accepti. 
També hi ha la Veritat personal que cal respectar, sempre i quan raonablement s’hagi assumit i 
il·lumini el camí personal i sigui motivada per una raó de profunditat espiritual. Podrà ser discutible 
per part de molts i fins refutada, però per la persona en concret, podrà ser una decisió que marqui 
tota la seva manera d’actuar i d’orientació de la vida pròpia. Sempre, en aquests cassos, caldrà 
respectar-la i valorar-la quan hi correspon una manera de viure que té com a prioritari el servei als 
altres o bé el servei de comunió amb els altres des del silenci i del lliurament a la vida 
contemplativa. També aquest estil de viure està en comunió amb tothom des de la fe, del silenci i 
del recolliment monàstic. 
La Veritat no és quelcom abstracte. Sempre té una concreció que, conforme va transcorrent el 
temps, es concreta en la vida de la persona i il·lumina tota la seva manera de fer centrada en el 
que distingeix la pròpia personalitat. 
La Veritat és molt diversa com la vida mateixa quan es concreta en la persona. Quan és sobre 
una doctrina social, legal, cultural, artística, religiosa, filosòfica,...caldrà enriquir-la amb els 
arguments que calguin del seu àmbit per valorar-la degudament i enriquir-la amb els diferents 
punts de vista i arribar a conclusions que siguin acceptades per majoria. Sempre caldrà tenir 
present que amb el pas del temps, de l’entorn, de les persones...podrà variar la manera de com 
es concreta com un valor perdurable amb els arguments assumits que el llarg del temps ha anat 
enriquint de contingut amb noves aportacions que ofereixen el desenvolupament de la persona. 
Voldria acabar dient que si la VERITAT sempre fa lliures a les persones: per concretar-ho i fer-ho 
viu, Jesús ens diu: “JO SÓC LA VERITAT I LA VIDA”, doncs si ens ho creiem: amb Ell podrem 
viure veritablement i lliures. 
                                                                                                                    Mn. Joaquim Rius 

 
 
 
 



 
 
 

OMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Mc 7,31-37 
 

La curación de un sordomudo en la región pagana de Sidón está narrada por Marcos con una 
intención claramente pedagógica. Es un enfermo muy especial. Ni oye ni habla. Vive encerrado 
en sí mismo, sin comunicarse con nadie. No se entera de que Jesús está pasando cerca de él. 
Son otros los que lo llevan hasta el Profeta. 
  

También la actuación de Jesús es especial. No impone sus manos sobre él 
como le han pedido, sino que lo toma aparte y lo lleva a un lugar retirado de 
la gente. Allí trabaja intensamente, primero sus oídos y luego su lengua. 
Quiere que el enfermo sienta su contacto curador. Solo un encuentro 
profundo con Jesús podrá curarlo de una sordera tan tenaz. 
 
 Al parecer, no es suficiente todo aquel esfuerzo. La sordera se resiste. 
Entonces Jesús acude al Padre, fuente de toda salvación: mirando al cielo, 
suspira y grita al enfermo una sola palabra: "Effetá", es decir, "Abrete". Esta 

es la única palabra que pronuncia Jesús en todo el relato. No está dirigida a los oídos del sordo 
sino a su corazón. 
  
Sin duda, Marcos quiere que esta palabra de Jesús resuene con fuerza en las comunidades 
cristianas que leerán su relato. Conoce bien lo fácil que es vivir sordos a la Palabra de Dios. 
También hoy hay cristianos que no se abren a la Buena Noticia de Jesús ni hablan a nadie de su 
fe. Comunidades sordomudas que escuchan poco el Evangelio y lo comunican mal. 
 
Tal vez uno de los pecados más graves de los cristianos de hoy es esta sordera. No nos 
detenemos a escuchar el Evangelio de Jesús. No vivimos con el corazón abierto para acoger 
sus palabras. Por eso, no sabemos escuchar con paciencia y compasión a tantos que sufren sin 
recibir apenas el cariño ni la atención de nadie. 
 
A veces se diría que la Iglesia, nacida de Jesús para anunciar su Buena Noticia, va haciendo su 
propio camino, olvidada con frecuencia de la vida concreta de preocupaciones, miedos, trabajos 
y esperanzas de la gente. Si no escuchamos bien las llamadas de Jesús, no pondremos 
palabras de esperanza en la vida de los que sufren. 
 
Hay algo paradójico en algunos discursos de la Iglesia. Se dicen grandes verdades, pero no 
tocan el corazón de las personas. Algo de esto está sucediendo en estos tiempos de crisis. La 
sociedad no está esperando "doctrina social" de los especialistas, pero escucha con atención 
una palabra clarividente, inspirada en el Evangelio de Jesús cuando es pronunciada por una 
Iglesia sensible al sufrimiento de las víctimas, y que sabe salir instintivamente en su defensa 
invitando a todos a estar cerca de quienes más ayuda necesitan para vivir con dignidad.     

    José-Antonio Pagola 
                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE:8 20h. Concepció Amigó Rius Vda. Amat 

DIUMENGE:9 11h. 
13h. 

Alejandro Choy. 
José Ribé.  

DILLUNS:10 20h. NO  MISSA 

DIMARTS:11 20h.  

DIMECRES:12 20h. matrimoni Marcial Fuentes i Ana Núñez. 

DIJOUS:13 20h. matrimoni Pepeta Oliveras i Joaquim Vila 

DIVENDRES:14 20h.  

DISSABTE:15 20h. Montserrat Prats. 

DIUMENGE:16               11h. 
13h. 

Antonio Campamà Layola i Magdalena Rovira Pi 

 

 

REUNIONS: 
DIMECRES, dia 12, a les 17’00h. equip de ràdio”Veus de la Parròquia”  
DIJOUS dia 13 a les 10h Grup “Nostra Dona” 
                          a les 21h Consell d’Economia.  

 

GRUPS D’ESTUDI D’EVANGELI 
Els grups ens reunirem aquest dimecres, dia 12 a les 19h. 
 

PASTORAL DE LA SALUT 
Com cada mes, aquest dijous dia 13, visitarem als residents a “Vitalia”. A les 11h. hi farem un 
acte religiós amb els qui vulguin participar-hi. 
  

CONDOLENÇA  
La donem als familiars de: Na Dolores Astorga Navas; de Na 
Maria-Eugenia Valery de Casanova; de Na Teresa  Amigó  Martí. I desitgem que els difunts 
gaudeixin de la Vida per sempre a la casa del Pare. 
 

 
RESULTAT DE LA COL·LECTA EXTRA: 
El mes passat d’Agost  309.31 €. Aquest mes 482.08 € 

 

 

 

 

        " ROMERIA DE SANT JUST A MONTSERRAT" 
 

 DIES  17 i 18 de novembre 2018 
 
 

Inscripcions: els dimarts i dijous de setembre, de 6 a 8 de la tarda, al despatx 
de la rectoría. 
 
La inscripció inclou: autocar, el cremallera, la cel.la, i el dinar  del diumenge al 
selfservice. 
 
La resta d’àpats són lliures. Les cel·les, tenen 4 places i es poden  compartir; 
estan equipades amb vaixella, roba de  llit i tovalloles.     
 
Mes informació sobre la Romeria:  
Telefons.  690 208 989 – 618 792 706,  i els díes d’inscripció.  
 

 


