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EL  MAL  SERÀ  VENÇUT 
 
 

Mort i vida s’entrellacen en la condició humana però sovint som els humans els 
responsables últims dels mals que ens afeixuguen o que fem recaure en els que ens envolten. 
Des de fa molts dies ho estem vivint i patint en la pandèmia delaCovid-19, que darrerament 
s’ha fet dolorosament presenta casa nostra i en tot el món. 
 

      El Llibre de la Saviesa, en la primera lectura, i l’Evangeli ens recorden que: “A Déu no li 
agrada que l’home perdi la vida”. 
 

      Davant de la impotència dels mitjans humans per fer front, de manera definitiva, al mal i a la 
mort, encara imaginem com a últim recurs el miracle? Com entenem el miracle? No té per què 
significar una acció que va en contra de les lleis de la natura. No  es tracta de màgia sinó de 

coneixement de les possi-
bilitats que l'ésser humà té 
d'utilitzar les lleis de la natura 
al seu favor. De la mateixa 
manera que té poder per 
bloquejar els processos 
naturals i causar així un mal 
al seu propi ésser i/o als 
altres. 
 

      Els miracles de Jesús ens 
diuen que “ha arribat l’hora 
de la intervenció de Déu i 

neix una nova creació”, en la qual ni la malaltia ni la mort diran l’última paraula. Si no, quin 
sentit tindria que una dona fos curada o que una noieta fos desvetllada de la mort? És clar 
que es produeix un miracle, una veritable meravella. Un ésser humà alliberat de les seves 
complexos, de les seves servituds, de les seves pors... Un ésser humà que pot començar a 
ser ell mateix, que comença a valorar-se perquè se sent apreciat. A l’Evangeli trobem, 
sobretot, el rebuig del mal que destrueix la dignitat de les persones. Aquest ha de ser també 
l’objectiu dels cristians, la defensa de la Vida,en majúscules, i d’una vida digna per a tothom. 

 

      L’escena evangèlica d’avui ens porta a preguntar: qui era Jesús per a aquella  ona?, i qui 
és també per a nosaltres? Tant de bo la resposta  sigui la de considerar Jesús com aquell que 
no tem ni els tabús ni les misèries més amagades i deshonroses que les persones podem 
arrossegar. Jesús és qui pot alliberar la humanitat de la seva pròpia degradació. 

------------------------------------------------- 
 

      Com encaixem els mals que d’una manera o altra ens afecten? Ho fem de  la mateixa 
manera davant els mals dels altres que dels nostres? Què hi posem en les nostres pregàries en 
temps de malaltia i de pandèmia? Com afrontem la mort, com a cristians, en el món d’avui? 

------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 



 

      Davant  la malaltia i davant la mort, cantem la salvació plena i la vida, perquè en Jesucrist, 
desvetllat d’entre els morts, hem vist néixer el món nou on la mort serà destruïda per la força de 
la Paraula de Déu. És per això, Senyor, que us donem gràcies. Sou vós qui heu volgut que 
fóssim fills vostres. No permeteu que dubtem mai del vostre amor, sinó que visquem segurs de 
la vostra fidelitat. Amén. 
                                                                                                           ECOPARRÒQUIES 
 

 
 

COMENTARIO  AL  EVANGELIO: Mc 5, 21-43 
 

«Solamente ten fe» 
 

      Hoy, san Marcos nos presenta una avalancha de necesitados que se acerca a Jesús-
Salvador buscando consuelo y salud. Incluso, aquel día se abrió paso entre la multitud un 
hombre llamado Jairo, el jefe de la sinagoga, para implorar la salud de su hijita: «Mi hija 
está a punto de morir; ven, impón tus manos sobre ella, para que se salve y viva» (Mc 
5,23) 
 

      Quién sabe si aquel hombre conocía de vista a Jesús, de verle frecuentemente en la 
sinagoga y, encontrándose tan desesperado, decidió invocar su ayuda. En cualquier caso, 
Jesús captando la fe de aquel padre afligido accedió a su petición; sólo que mientras se 
dirigía a su casa llegó la noticia de que la chiquilla ya había muerto y que era inútil 
molestarle: «Tu hija ha muerto; ¿a qué molestar ya al Maestro?» (Mc 5,35).  
 

      Jesús, dándose cuenta de la situación, pidió a Jairo que no se 
dejara influir por el ambiente pesimista, diciéndole: «No temas; 
solamente ten fe» (Mc 5,36). Jesús le pidió a aquel padre una fe 
más grande, capaz de ir más allá de las dudas y del miedo. Al 
llegar a casa de Jairo, el Mesías retornó la vida a la chiquilla con 
las palabras: «Talitá kum, que quiere decir: ‘Muchacha, a ti te digo, 
levántate’» (Mc 5,41). 
 

      También nosotros debiéramos tener más fe, aquella fe que no 
duda ante las dificultades y pruebas de la vida, y que sabe 
madurar en el dolor a través de nuestra unión con Cristo, tal como 
nos sugiere el papa Benedicto XVI en su encíclica Spe Salvi 
(Salvados por la esperanza): «Lo que cura al hombre no es 

esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, 
madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo, que ha sufrido 
con amor infinito». 
 

Fray Valentí Serra i Fornell (Barcelona 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

  DISSABTE    26 20h.  

  DIUMENGE  27 11h. 
12h. 
13h. 

Pro  populo 
Hora Santa “Per la vida” 
Isabel  Muriano   Soliers 

  DIVENDRES  2 20h. Francesc, Josep   i   Mª Carme 

  DISSABTE     3 20h.  

  DIUMENGE   4              11h. 
13h. 

Pro populo 
Alejandro  Duque  López  

 

 

DIUMENGE  VINENT  COL·LECTA  EXTRA   
DEL  PRIMER  DIUMENGE  DE  MES  

 
 
 
 
 



 

HORA SANTA ESPECIAL 
PER LA VIDA 

Amb motiu de l´entrada en vigor de la Llei de l´eutanàsia. 
Aquest diumenge a les 12 h. 

Tots esteu convidats! 
 

REFFLEXIÓ SOBRE L´EUTANÀSIA 
  Molts casos de petició d'eutanàsia es deuen a una "medicina sense cor". L'eutanàsia es basa 
en la desesperació i reflecteix l'actitud de "ja no puc fer res més per vostè". Cal ajudar a viure, 
però no sempre és fàcil; també caldrà deixar morir, però matar és una solució massa senzilla. 
La resposta davant la petició d'eutanàsia no és la legalització sinó una millor educació i atenció 
sanitària i social. 

 
 

Despatx parroquial, Dimarts i Dijous de 18 a 19,30h. 
Horari de misses : de dilluns a dissabte a les 20h., 

diumenge 11h (Català)  i 13h. (castellano) 
Sant Rosari: de dilluns a dissabte 19,30h.  
Tel: 93 371 12 97. Mn. Xavier 676 75 84 61 
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