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POBRE  AMB  ELS  POBRES 
 

La Paraula de Déu és viva i eficaç, més penetrant que una espasa de dos talls, que 

destria les nostres intencions i ens enfronta amb la veritat. Si volem saber què és 

viure cristia-nament, escoltem l’Evangeli d’avui i no defugim el que ens demana. 

Normalment ens escarrassem per tenir i tenir més i,quan més tenim, més volem. 

Ens podem preguntar si això és viure i fins on el nostre cor no ha esdevingut 
presoner del que posseïm. L’experiència ens recorda que n’és de difícil de tractar 

les riqueses com si fossin sorra i fang;i com n’és de difícil ser pobre enmig dels 

pobres, a semblança de Jesús. La invitació a deixar-ho tot en nom del Regne de 

Déu, talment com Jesús ho va proposar a  aquell  jove  ric, s’adreça als qui es volen 

dir cristians. Ser pobre no vol dir no voler treballar ni no tenir res de res. Ser pobre 

és fer que el que considerem nostre serveixi als qui tenen dificultats per poder 

viure. Reivindicar que no hi hagi pobres a casa nostra està molt bé, però fer-se 

pobre amb els pobres perquè no hi hagi pobres està molt millor. I costa molt més. 

La proposta de Jesús no menysprea els béns materials de la terra, més aviat 

adverteix del risc que suposa deixar-se ofegar per la quantitat de coses que podem 

amuntegar per ser feliços. Per poc que hi pensem, descobrirem la falsedat de 

moltes proclames,  
 

no importa de quina ideologia política, que parlen de la necessitat de justícia però  

amaguen l’afany de poder  que sols el diner fa possible. Cal  seguir  Jesús,  lliures  i  

capaços de  compartir. Que  no  ens  faci  por  seguir  aquell  que  essent  Déu  es  

va  posar,  per  amor,  a  la  cua  del pobres.  
 

L’experiència del jove ric, no és també la nostra,  cristians atrapats  per  la  societat 
de consum? Ens hem adonat que l’evangeli ens convida a fer que tots “tinguin” el 

necessari i que ningú “retingui”inútilment el diner i el poder? 
 

PREGUEM: La pregària dels pobres escolteu, Senyor, ple de bondat. Convidats a la 

vostra taula, feu que  sapiguem  allargar  les  nostres  mans  als  germans  de  

manera  que  tots  els  homes  i dones del món es convencin del vostre amor, 

esclatant en la mort gloriosa de Jesucrist, Senyor nostre. Amén.** 
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COMENTARIO AL EVANGELIO Mc 10,17-30 

 

Se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes» 
 

Hoy vemos cómo Jesús que nos ama, quiere que todos entremos en el Reino 

de los cielos. De ahí esta advertencia tan severa a los “ricos”. También ellos 
están llamados a entrar en él. Pero sí que tienen una situación más difícil 

para abrirse a Dios. Las riquezas les pueden hacer creer que lo tienen todo; 

tienen la tentación de poner la propia seguridad y confianza en sus 

posibilidades y riquezas, sin darse cuenta de que la confianza y la  

seguridad hay que ponerlas en Dios. Pero no solamente de palabra: qué fácil 

es decir «Sagrado  

Corazón de Jesús, en ti confío», pero qué difícil se  

hace decirlo con la vida. Si somos ricos, cuando digamos de corazón esta 

jaculatoria, trataremos de hacer de nuestras riquezas un bien para los 

demás, nos sentiremos administradores de unos bienes que Dios nos ha 

dado. 
 

Acostumbro a ir a Venezuela a una misión, y allí realmente en su pobreza, al 

no tener muchas seguridades humanas las personas se dan cuenta de que la 

vida cuelga de un hilo, que su existencia es frágil. Esta 

situación les facilita ver que es Dios quien les da 

consistencia, que sus vidas están en las manos de Dios. En 

cambio, aquí en nuestro mundo consumista tenemos tantas 

cosas que podemos caer en la tentación de creer que nos 

otorgan seguridad, que nos sostiene una gran cuerda. Pero, 
en realidad igual que los “pobres”—, estamos colgando de 

un hilo. Decía la Madre Teresa: «Dios no puede llenar lo 

que está lleno de otras cosas». Tenemos el peligro de tener 

a Dios como un elemento más en nuestra vida, un libro más 

en la biblioteca; importante, sí, pero un libro más. Y, por tanto, no 

considerarlo en verdad como nuestro Salvador. 
 

Pero tanto los ricos como los pobres, nadie se puede salvar por sí mismo: 

«¿Quién se podrá salvar?» (Mc 10,26), exclamarán los discípulos. «Para los 

hombres, imposible; pero no para Dios, porque todo es posible para Dios» 

(Mc 10,27), responderá Jesús. Confiémonos todos y del todo a Jesús, y que 

esta confianza se manifieste en nuestras vidas. 

Rev. D. Xavier Serra i Permanyer (Sabadell,) 
 

 

 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 

 

 DISSABTE  9 20h.  

DIUMENGE  10 11h. 
13h. 

Difunts família Junquera-Ezquerra 
Pro populo 

DILLIUNS  11 20h. Missa en Temps de Pandèmia  

DISSABTE  16 20h. MISSA  FAMILIAR 

DIUMENGE 17           11h. 
13h. 

Joan Torres Vives  i  Difunts família 
Fosalva 
 

 
 
 



 

PER A JOVES EXCURSIÒ AL MONTSENY 

 
Sortida el dissabte dia 16 a les 9:15h i tornada vers les 18:30h. Jove 
apunta’t. Et trobaràs amb altres joves per viure una experiència de 
fraternitat cristiana. Cadascú porta el seu dinar. Caminaràs a l’escolta de 
la paraula de Déu i t’ho passaràs bé. 

 
Preu 5€.Inscripcions al telèfon  676 758 461 

 
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 

 

REUNIÓ  

 
Pares de 1er i 2on  curs de catequesi, dijous dia 14  a les 20,30h. 

 

MISSA  FAMILIAR  

 
Missa familiar dissabte dia 16 a les 20,00h. 

 

MORT  EL  PINTOR  JOAN  TORRAS 

 
Joan Torras és l’autor de les pintures que tenim a les parets 
laterals de la capella del Santíssim de la nostra parròquia. Va 
néixer a Sant Feliu de Llobregat l’any 1929 i va començar a 
dibuixar des de ben petit.  
Al llarg de 70 anys, Torras ha dut a terme una extensa obra mural 
religiosa repartida arreu de Catalunya. Els murals de la nostra 
parròquia són de la seva primera etapa, de l’any 1952. Va morir el 
dia 5 de setembre i el proper diumenge 17 se celebrarà una Missa 
en sufragi seu. 
 

 
 

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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