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«HEU REVELAT ALS SENZILLS TOT AIXÒ QUE HEU AMAGAT ALS SAVIS» 

Avui, diumenge dia 5, 

catorzè diumenge durant 

l’any, escoltem a l’evangeli 

una pregària de Jesús. És 

preciós escoltar com Jesús 

prega i dona gràcies a Déu 

Pare: «Un enalteixo, Pare, 

Senyor del cel i de la terra, 

perquè heu revelat als 

senzills tot això, que heu 

amagat als savis i als 

entesos». Jesús lloa el Pare i 

li dona gràcies perquè ell 

sempre es manifesta. Déu vol 

que el coneguem. Els cors 

senzills, aquells que posen en 

Déu la seva confiança, 

acullen la seva paraula, 

mentre aquells que es pensen 

que son savis i entesos, no 

entenen res. 

   Tan sols mirant Jesús 

podem conèixer Déu: «Ningú 

no coneix veritablement el 

Pare, fora del Fill i d’aquells 

a qui el Fill el vol revelar». 

Tan sols quan ens adonem de 

la forma de pensar, de sentir i 

d’actuar de Jesús, podem 

prendre consciència de com hem de pensar, sentir i actuar nosaltres, perquè aquesta és la 

vida de Déu. Per això Jesús ens invita a apropar-nos a ell, a deixar de buscar per altres 

llocs: «Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats (...) feu-vos deixebles meus, que 

jo soc benèvol i humil de cor». La benvolença de Jesús i la seva humilitat de cor és el 

veritable descans. Buscar repòs en Déu, en el seu amor, en la seva misericòrdia. Seguir 

Jesús és acceptar el seu jou suau, i la seva càrrega lleugera: acollir l´amor de Déu, la seva 

misericòrdia, el seu perdó. Cal viure en la lloança a Déu quan hem conegut el seu amor, i 

en l’acció de gràcies, perquè s’ha manifestat a nosaltres. 



UN NOU LLIBRE DEL P. RODOLF: ELS NOMBRES EN EL NOU TESTAMENT 

El P. Rodolf acaba de publicar un nou llibre. El seu títol és: 

«Els nombres en el Nou Testament». En els textos del Nou 

Testament apareixen moltes vegades diversos nombres: 

dotze, cinc, tres, quaranta, cent, etc. Tots aquests nombres no 

tenen tan sols un valor numèric determinat, sinó que tenen 

també un sentit simbòlic propi de la cultura jueva i propi 

també dels relats bíblics. La simbologia dels nombres és un 

tema apassionant, que val la pena saber-lo llegir també a 

partir del sentit que tenen en el Nou Testament. Aquest és el 

propòsit d’aquest llibre, que ha d’ajudar a penetrar més en el 

sentit dels relats dels evangelis i dels altres escrits. El llibre 

està publicat pel Centre de Pastoral Litúrgica, en la 

col·lecció Emaús, número 163, col·lecció en la qual el P. 

Rodolf ja ha publicat molts altres llibres. Una bona notícia 

per a la proximitat d’aquest Sant Jordi. 

 

NOCES D’OR MATRIMONIALS 

El proper diumenge, dia 12, a l’eucaristia d’1/4 d’una del migdia (12,15 h.), renovaran 

els compromisos matrimonials Carlos Garrigós Muñoz i Catalina Mañas Sánchez, del 

barri de la Torreta, en la celebració de les seves noces d’or matrimonials. Moltes 

felicitats. Que la benedicció de Déu els acompanyi tota la vida. 

 

REPARTIMENT DE CÀRITAS 

El proper dimarts, dia 7, a les cinc de la tarda, hi haurà el repartiment mensual de Càritas 

parroquial en productes de neteja personal i de la llar. Totes les persones que els 

necessitin han de passar amb antelació per les treballadores socials de l’Ajuntament de la 

Roca. 

   El servei de Càritas parroquial és un dels serveis que s’ha mantingut obert durant tot 

aquest temps de dificultats, fins i tot quan no es podien celebrar les eucaristies obertes. 

Gràcies a Déu, la solidaritat i la proximitat a les persones s’ha pogut mantenir. És això un 

bon senyal que la vida de la parròquia s’ha mantingut malgrat les dificultats. 

 

DIVENDRES, SANT CRISTÒFOL, PATRÓ DELS AUTOMOVILISTES 

El proper divendres, dia 10, és sant Cristòfol. Diu la llegenda que un dia se li va aparèixer 

el Nen Jesús en la forma d’un nen que necessitava travessar un riu. Ell es va oferir a 

carregar-lo sobre les seves espatlles i fer possible que aquell nen petit travessés les aigües 

d’aquell riu crescut. Per això va ser conegut amb el nom de Cristòfor o Cristòfol, que 

significa: aquell que porta el Crist. 

   La pietat popular ha vist en sant Cristòfol el patró dels automobilistes. Sens dubte, això 

és una forma gràfica d’indicar la responsabilitat del conductor, que ha de recordar sempre 

que està portant els seus germans en el cotxe. Conduir és un servei i, al mateix temps, una 

responsabilitat. Una responsabilitat respecte als qui van en el mateix cotxe, una 

responsabilitat respecte als qui van en els altres cotxes, i una responsabilitat respecte a un 

mateix. Cristòfol va ser conscient que portava el Crist sobre les seves espatlles. Que 

siguem sempre prudents al volant. 

 

 


