
  
PARRÒQUIA DE ST. SADURNÍ (La Roca del Vallès) 

 

 

FULL INFORMATIU n. 884                                                                             20-IX-2020 

 

ELS DARRERS PASSARAN A PRIMERS, I ELS PRIMERS A DARRERS» 

A l’evangeli 

d’avui, diumenge 

dia 20, vint-i-

cinquè del temps 

de durant l’any, 

Jesús explica als 

seus deixebles la 

paràbola dels 

cridats a treballar 

en la vinya. La 

frase final de 

Jesús, que sembla 

una brevíssima 

explicació de la 

paràbola és: «Així 

els darrers 

passaran a primers, 

i els primers a 

darrers». Qui són 

els primers de la paràbola? 

    Jesús parla del Regne del cel, és a dir, del Regne de Déu, que considera semblant a allò 

que passa en la paràbola. Un propietari que sortir de bon matí a llogar treballadors per a 

la seva vinya. La vinya, a la Bíblia, és sempre el símbol del Poble de Déu: la vinya del 

Senyor. Aquell propietari va fer tractes amb primer a uns, que va enviar a la seva vinya. 

Després, a mig matí, troba d’altres i també els va enviar a treballar-hi. U Pels vols de 

migdia i a mitja tarda va fer el mateix. La paràbola s’està referint al poble d’Israel en les 

diverses generacions, cridats tots ells a treballar en la vinya, a anar construint el regnat de 

Déu. 

Finalment, una hora abans de pondre’s el sol, el propietari va cridar encara aquells altres 

que estaven sense feina. Al moment de començar a pagar, cridà en primer lloc aquests 

darrers i els pagà el mateix que després pagaria als qui portaven tot el dia treballant a la 

vinya. El poble d’Israel va ser els primers cridats a treballar en la vinya, amb els fariseus 

i els mestres de la Llei, que s’esforçaven en complir tots els manaments de la Llei, mentre 

menyspreaven tota la resta de gent que ni coneixia ni complia tots aquests manaments. 

Qui són els darrers? Molt fàcil, els darrers són, en primer lloc, «els darrers», els 

menyspreats, els marginats, els afamats, els deixats de banda. Jesús va estar sempre a 

prop dels marginats, Jesús mostra que tots som germans i que no hi podem haver 



marginacions ni exclusions. Aquests darrers, algunes comunitats ben antigues prendran 

consciència de seguida, aquests darrers són també els pagans, els qui no són Israel, 

cridats a formar part del Poble de Déu. 

     Per això Jesús dona la clau d’interpretació de tota la paràbola quan diu: «els darrers 

passaran a primers». Déu ens estima tots amb un mateix amor, ens estima tots com fills 

seus, ens estima tots perquè siguem autèntics germans. Els «darrers» per a molts i per a la 

societat, són «els primers» dins de l’amor de Déu. I, al mateix temps, Jesús diu: «i els 

primers (passaran) a darrers». Sempre que hi ha menyspreu, hi ha supèrbia. Sempre que 

hi consideració dels altres com «darrers», és perquè hi ha algú que es considera «el 

primer». L’important no és el rànquing de la societat o dels mitjans de comunicació, sinó 

la consideració de Déu. En el cor de Déu, «els darrers» són primers, per davant dels 

«primers» de les injustícies de la nostra societat i del nostre cor. Aquesta paràbola és, 

doncs, una nova crida de Jesús a la fraternitat i al trencament de les injustícies i les 

divisions. 
 

PREGUEM PELS DIFUNTS 

Demà dilluns, dia 21, a l’eucaristia de 2/4 de 8 de la tarda, pregarem per Maria 

Rosa Cautiel Fenés, en el primer aniversari de la seva mort, i el seu marit Joan 

Ayala Martínez, en el quinzè aniversari. Al cel siguin. 

 

PROPER DIMECRES 23, COMENCEN INSCRIPCIONS CATEQUESI 

El proper dimecres, dia 23, i dijous, dia 24, de 2/4 de 6 a les 7 de la tarda, es 

faran, a la rectoria, les inscripcions de catequesi per aquest nou curs catequètic. 

Animem totes les famílies cristianes a inscriure els seus fills que estan fent el 

tercer curs de primària. Igualment els qui ja han fet la Primera comunió i els qui 

volen preparar-se per a la Confirmació. 

 

HAN COMENÇAT LES CATEQUESIS ELS QUI FARAN LA COMUNIÓ 

Divendres passat, dia 18, van començar les catequesis els vuit nens i nenes que 

en el proper mes d’octubre faran la Primera comunió. Es tracta de preparar-se i 

de créixer en la fe. És ben important que ens trobem també en l’eucaristia. 

 

EL SENYOR ÉS A PROP DELS QUI L’INVOQUEN 

 

El Senyor és compassiu i benigne, 

lent per al càstig, gran en l’amor. 

El Senyor és bo per a tothom, 

estima entranyablement tot el que ell ha creat. 

 

Són camins de bondat els del Senyor, 

les seves obres són obres d’amor. 

El Senyor és a prop dels qui l’invoquen, 

dels qui l’invoquen amb sinceritat. 
 


