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UNITS  PER  L’AMOR 

 

En l’evangeli d’aquest diumenge és important destacar la resposta de Jesús en defensa de dos 
col·lectius que són menystinguts i exclosos en la seva època: les dones i els infants.  
 

Davant d’una legislació que havia deixat la sort de la dona,  sempre  sotmesa  al  seu  marit,en 
mans de l’home,que podia trencar el lligam matrimonial amb qualsevol excusa, cosa que la 
dona no podia fer,  Jesús proclama la igualtat de l’home i la dona a l’hora dels drets i dels 
deures. I ens fa adonar que la moral és quelcom més que anar fins als límits del que està 
permès o no prohibit: l’home està cridat a llançar-se a una aventura nova en la qual s’hi juga el 
futur i la vida en nom de l’amor total. Malauradament encara avui, malgrat totes les passes 
endavant que s’han fet, la lacra de la desigualtat entre home i dona persisteix i és l’origen 
d’agressions i injustícies en l’àmbit social i també dins la pròpia Església. 
 

Les lectures que llegim avui consideren el matrimonino en un pla humà sinódins el pla de Déu. 
Des de la creació, l’home i la dona, separats i diferents, estan cridats a viure junts perquè neixi 
l’amor. Això vol dir que home i dona han estat fets l’un per a l’altre, iguals i lliures, autors d’una 
sola història que només pot ser escrita per l’amor. Donant-se les mans deixaran el passat 
enrere, aprendran a estimar-se, a respectar-se, a donar i donar-se, a ser una sola cosa, ara i 
sempre. És un projecte d’amor que demana abocar-s’hi de ple. 
 
El paràgraf final de l’evangeli ens torna a presentar Jesús indig-  
nat per la duresa de cor dels ho-mes que l’envolten,que s’atribueixen el poder de decidir qui té 
dret a acostar-se a Jesús, i volen impedir que els més petitss’hi atansin perquè consideren que 
“molesten”, sense adonar-se que al Regne de Déu els que molesten són els que es creuen 
grans i poderosos amb ànsies de domini i d’estar sempre en primer pla. El Regne de Déu creix 
precisament quan allò que és petit, fràgil i vulnerable, persones  però també tots els éssers 
creats,és  quelcom primordial i per tant és el primer objecte de cura i atenció. 
 

Entenem realment el matrimoni com a bona nova de l’Evangeli? No hauríem de denunciar els 
cristians amb més ardor les desigualtats entre homes i dones? En la nostra Església, realment 
el centre d’atenció són els més petits, fràgils i vulnerables?  
 

PREGUEM. Déu de misericòrdia, envieu el vostre Esperit i els seus dons a tots els esposos 
cristians perquè puguin suprimir d’entre ells les barreres de la indiferència i el desamor. 
Mostreu a la vostra Església el camí perquè els petits, fràgils i vulnerables esdevinguin els 
primers i defensi amb fets que Vós heu creat home i dona iguals i lliures, autors d’una sola 
història  que  només  pot  ser escrita per l’amor.  Us ho demanem per Jesucrist Senyor nostre. 
Amén** 

ECOPARROQUIES 
 

 
 
 
 
 
 



 

COMENTARIO AL EVANGELIO Mc 10,2-16 
 

«Lo que Dios unió, no lo separe el hombre» 
 

Hoy, los fariseos quieren poner a Jesús nuevamente en un compromiso planteándole la 
cuestión sobre el divorcio. Más que dar una respuesta definitiva, Jesús pregunta a sus 
interlocutores por lo que dice la Escritura y, sin criticar la Ley de Moisés, les hace 
comprender que es legítima, pero temporal: «Teniendo en cuenta la dureza de vuestro 
corazón escribió para vosotros este precepto» (Mc 10,5). 
 
Jesús recuerda lo que dice el Libro del Génesis: «Al comienzo del mundo, Dios los creó 
hombre y mujer» (Mc 10,6, cf. Gn 1,27). Jesús habla de una unidad que será la 
Humanidad. El hombre dejará a sus padres y se unirá a su mujer, siendo uno con ella 
para formar la Humanidad. Esto supone una realidad nueva: dos seres forman una 
unidad, no como una "asociación", sino como procreadores de Humanidad. La 
conclusión es evidente: «Lo que Dios unió, no lo separe el hombre» (Mc 10,9).  
 

Mientras tengamos del matrimonio una imagen de "asociación", 
la indisolubili- 
dad resultará  incomprensible. Si el matrimonio se reduce a 
intereses asociativos, se comprende que la disolución aparezca 
como legítima. Hablar entonces de matrimonio es un abuso de 
lenguaje, pues no es más que la asociación de dos solteros 
deseosos de hacer más agradable su existencia.  
 

Cuando el Señor habla de matrimonio está diciendo otra cosa. 
El Concilio Vaticano II nos recuerda: «Este vínculo sagrado, 
con miras al bien, ya de los cónyuges y su prole, ya de la 
sociedad, no depende del arbitrio humano. Dios mismo es el 
autor de un matrimonio que ha dotado de varios bienes y fines, 

todo lo cual es de una enorme trascendencia para la continuidad del género humano» 
(Gaudium et spes, n. 48). 
 

De regreso a casa, los Apóstoles preguntan por las exigencias del matrimonio, y a 
continuación tiene lugar una escena cariñosa con los niños. Ambas escenas están 
relacionadas. La segunda enseñanza es como una parábola que explica cómo es 
posible el matrimonio. El Reino de Dios es para aquellos que se asemejan a un niño y 
aceptan construir algo nuevo. Lo mismo el matrimonio, si hemos captado bien lo que 
significa: dejar, unirse y devenir. 
 

Rev.D.Fernando PERALES i Madueño (Terrassa. B C N)  

 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

 DISSABTE:    2 19h. Rosa Centellas 

 DIUMENGE   3 11h. 
13h. 

Pro  populo 
Silvia Esteva (4 art aniv.) 

 DIMARTS       5 20h. Francesc, Josep, Mari-Carmen   

 DIMECRES    6 20h. Samuel  Amorós (12 è aniv.)   
 

 DISSABTE     9 19 h.  

 DIUMENGE   10           11h. 
13h. 

Dif. fam. Junquera-Ezquerra 
Pro  populo 

 DILLUNS       11 20h. Missa en temps de Pandèmia   
 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRIMERES  COMUNIONS 
 

Dissabte dia 18, a les 12h, un grup d’infants han participat per primera vegada de l’eucaristia. 
Gerard Gustà Tarrida, Guillem Genovès Montero, Georgina Barrera Rubio, Martí Rodríguez 
Marquez i Lola Faugier de Campos. I aquest dissabte dia 25. Dana Vera Camacho, Anna-Lucia 
Sampedro Restreto i Ahinoa Malluendas Troyano. Donem-ne gracies a Déu. 
 

 

APENDRE  A  PREGAR 
PER  A  APENDRE  A  VIURE 
TALLERS D’ORACIÓ I VIDA  
 

 
Una Nova Evangelització 
Segons el mètode del P. Ignacio 
Larrañaga, OFM Cap. 
 

SESSIÓ  DE  PRESENTACIÓ  DIMARTS  DIA 19 D’OCTUBRE  
A LES 17H.  ALS  LOCALS  PARROQUIALS 

 
 

AQUEST CAP DE SETMANA COL·LECTA  EXTRA 
PER LA PARRÒQUIA 

 

 
 

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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