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NO  US  DEIXEU  VÈNCER  PER  EL  MAL 
 

 

“Diumenge passat vam escoltar Jesús en el "Sermó de la Muntanya", la crida a sobrepassar 
amb l'amor l'imperi de la Llei. Avui és la justícia de “l’ull per ull i dent per dent”, tal com 
l'entenem normalment els homes, cosa que cal superar amb l'amor.   Quanta sang no s'ha 
vessat en el món en nom de la justícia dels homes. Aquesta justícia no ha passat de ser sovint 

una excusa per encobrir desitjos perversos com l'enveja i 
l'ambició de poder. Quan de temps no s'ha necessitat per a 
deixar caure de la mà la pedra destinada a castigar els 
diferents..., falta molt de temps encara per arribar a complir 
l'exigència evangèlica de l’"Estimeu els enemics". Jesús va 
voler que quedés clar allò tan estrany del "No us deixeu 

vèncer pel mal, perdoneu els enemics". Jesús ens torna a sorprendre avui, sobretot quan ens 
proposa actituds que van més enllà de la lògica del sentit comú. La proposta innovadora del 
mestre té com a fonament una afirmació radical: "Sigueu perfectes com el vostre Pare celestial 
és perfecte". El text evangèlic d'aquest diumenge ens pot deixar potser davant de certs 
interrogants: és realitzable el programa de Jesús? És una utopia per als somniadors? En un 
món com el nostre: violent, sense misericòrdia, marcat sovint per prejudicis interessats, cal 
creure  acceptar que perdonar i respectar tothom és la força eficaç del no violent. No som els 
primers convidats a creure això, en la història molts altres homes i dones ens han passat a 
prop, amb l'aire saludable del seu exemple.  

======================================= 
Estem convençuts que l'única força dels no violents és la força del perdó i del respecte per a 
tothom? Ens ajuda pensar que els humans som alhora humans i imatges de Déu en el món? 

Pensem que en demanar‐nos de fer com ell, és a dir, perdonar amb el cor i les obres, ens va 
demanar un impossible?   

======================================= 
 Us donem gràcies, Senyor, vos sou el nostre més gran model de bondat, la vostra santedat és 
amor generós per totes les criatures, comprensió i misericòrdia per als dèbils. Amb l'alè del 
vostre amor vareu crear l'univers, us preocupeu dels homes i de les coses, feu sortir el sol sobre 
bons i dolents i ho ompliu tot de gràcia i de tendresa. Us demanem que ens ajudeu a fer que la 
nostra terra tingui un nou rostre. Per Crist Senyor nostre. Amen 

ECOPARRÒQUIES 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

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 22 19h.  

DIUMENGE:23 11h. 
13h. 

Coloma Valls, Sebastià Farràs Cañadó. 
Elena Serradell Planas 

DIMECRES:26 19h. DIMECRES  DE  CENDRA 

DISSABTE: 29 19h. Acció de gràcies. 

DIUMENGE: 1               11h. 
13h. 

 

  
 

 
 



 
 
 
 

REUNIONS 
 
 
 
 

DIMARTS, dia 25, a les 20,30h. Grup  “Justícia i Pau” 
 

DIMECRES DE CENDRA 

 
PELS INFANTS DE LA CATEQUESI  
El dia 26 de Febrer és Dimecres de Cendra, farem una celebració pel 
infants de catequesi a les 5’30h de la tarda. Hi podran participar els 
acompanyants dels infants i els qui ho vulguin de la comunitat parroquial. 
 
PER A LA COMUNITAT PARROQUIAL 
A les 19h missa amb imposició de la cendra. 

 

BAPTISMES 

 
Aquest dissabte han rebut el sagrament del baptisme: Els germans Bosco i Iñaki Tremps Marín.  
Donem-ne gràcies a Déu. 
 

TROBADA ARXIPRESTAL 

 
 
cada any, farem la trobada de totes les parròquies del nostre arxi-
prestat, anirem  
a Sant Martí Sarroca el dissabte 14 de Març.  
Cost del viatge, esmorzar i dinar, 35€. 
Temps d’inscripció fins Diumenge dia 8, a l’acabar les misses. 
 

 

DONATIUS  EN  EL  SOPAR CONTRA LA FAM :  
L’ANY PASSAT 219 € ---- AQUEST ANY 271,06 € 


