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«COM ÉS, DONCS, QUE HI HA JULL?»
Avui, diumenge dia 19,
setzè diumenge durant
l’any,
escoltem
a
l’evangeli altres paràboles
explicades per Jesús. Les
paràboles
semblen
historietes
inofensives,
però de forma ben senzilla
ens ajuden a plantejar-nos
preguntes i respostes al
dia a dia de la nostra vida.
Es tracta de «comparances
amb el Regne de Déu», és
a dir, a narracions que ens
ajuda a adonar-nos de la
presència i de l’acció de
Déu en la nostra vida. En
una paraula, ens parlen
del regnat de Déu entre nosaltres i, per tant, de la nostra resposta al sentit profund de la
vida. La primera paràbola que sentim avui és la paràbola del blat i del jull: «Un home que
havia sembrat bona llavor al seu camp, però a la nit, mentre tothom dormia, vingué el seu
enemic, sembrà jull enmig del blat i se n’anà. Quan el sembrat hagué crescut i s’espigà,
aparegué també el jull». En el gran camp que és aquesta terra, Déu ha sembrat una bona
llavor. Però, enmig de la foscor de la nit, també algun enemic ha sembrat jull. La vida, la
societat, hauria de ser un camp de bona llavor, un camp de blat, però, hi és present també
el jull. Quan el blat i el jull estan sembrat, no semblen diferenciar-se. Però, quan creixen,
enmig del blat hi apareix també el jull. Hi ara venen les preguntes: «¿No era bona, la
llavor que s’havia sembrat?», «¿Com és, doncs, que hi ha jull?». Per què es dona la
injustícia, l’egoisme, la intransigència, el menyspreu?
Podríem estar temptats de deixar el camp tot net, arrencant del tot el jull. La paràbola
té una resposta plena de maduresa: «No ho feu pas: si collíeu el jull, potser arrencaríeu
també el blat. Deixeu que creixin junts fins a l’hora de la sega». No és possible un món
de purs, no és possible arrencar tot el jull. Cal acceptar que creixin junts. Però això no vol
dir que la llavor era dolenta o que és el mateix blat que jull. Es deixa per al moment de la
sega la separació entre blat i jull. És a dir, no és obra nostra, sinó obra de Déu. Entretant,
cal reconèixer que la llavor que Déu ha plantat és bona, cal viure amb la paciència, cal

respectar el blat i el jull, amb la seguretat que vindrà el moment dels fruits, el moment de
la sega i es veurà cada fruit segons el tipus d’arbre.
De nou, Jesús pren del camp les imatges de les seves paràboles. Es troba més a prop de
la saviesa del pagès, que no pas dels càlculs del comerciant. De nou, la necessitat del
temps, de la paciència, de la tolerància. Això ens recorda també que Déu és pacient amb
cadascun de nosaltres, ens deixa temps, tolera la nostra manca de resposta. L’experiència
del pagès en el camp ens ajuda a comprendre les actituds que hem de tenir en el nostre
dia a dia. Hi ha moltes coses que no tenen resposta. Cal tirar endavant, amb paciència,
respecte, confiança. Sense perdre mai la mirada cap a la meta del nostre caminar, que és
l’encontre per sempre amb Déu. Una petita història, i una gran lliçó.
AVUI DIUMENGE, DIA 19, MISSA DE FESTA MAJOR A LA TORRETA
Enguany, per la situació que s’està vivint, s’han tingut de suspendre els diversos actes
populars de la Festa Major de la Torreta. Però això no impedeix, evidentment, que es
pugui continuar pregant. Per això, avui diumenge, dia 19, a les 12,15 h. del migdia,
celebrem l’eucaristia pregant per totes les necessitats del barri.
PLACA DE STA. MARIA DEL JAIRE: Si encara no tens la medalla o placa de Sta.
Maria del Jaire, per portar-la penjada al coll, amb un cordonet, pots adquirir-la avui
mateix al preu de 5 euros la placa, acompanyada d’una postal i una breu explicació de la
icona. D’aquesta manera podem sentir que Sta. Maria ens acompanya en tot moment.
PROPER DIMECRES, 22, PRESENTACIÓ DEL LLIBRE D’ANTONIO GARCIA
El proper dimecres, dia 22, davant de Can Tàpies, hi haurà la presentació del llibre
d’Antonio García, de la Torreta, «Tocar madera», guanyador de la darrera edició del
premi Romà Planas. Felicitem de nou a l’Antonio. Procurem acompanyar-lo.
PROPER DIJOUS, DIA 23, DIA DEL LLIBRE
El proper dijous, dia 23, hi haurà diversos actes per recordar, encara que sigui de forma
trasllada, el Dia del Llibre, la festa de Sant Jordi. A la parada de davant de la Llibreria
Sta. Anna, el P. Rodolf, a la tarda, firmarà exemplars del seu darrer llibre «Els nombres
en el Nou Testament» (edició en català i en castellà, 13 euros).
EL PROPER DIVENDRES, DIA 24, NO HI HAURÀ EUCARISTIA
El proper divendres, dia 24, a la nostra església no hi haurà eucaristia. El P. Rodolf serà a
la Primera Missa del prevere Álvaro Xavier de Riba, a l’església de St. Esteve de
Granollers, a les 7 de la tarda.
DILLUNS DIA 27, INICI DELS ACTES DELS 40 ANYS DE LLIBR. STA. ANNA
El dilluns, dia 27, està previst iniciar els actes dels 40 anys de la Llibreria Sta. Anna. A
les 8 de la tarda, a l’església de St. Esteve de Granollers, hi haurà una eucaristia per
Rosalia Peña i per tots els voluntaris i col·laboradors difunts de la Llibreria. A les 21, a la
terrassa de la parròquia de St. Esteve, hi haurà la presentació del llibre «Esperança
després de la Covid-19», a càrrec de Tomàs Molina, presentador de TV3 i un petit
concert amb el tenor Dani Casas i el pianista Ignasi Prunés.
DIJOUS DIA 30, MISSA ARXIPRESTAL PELS AFECTATS DE LA PANDÈMIA
El dijous dia 30, a l’església de St. Esteve de Granollers, a les 8 de la tarda, hi haurà una
eucaristia per tots els afectats de la pandèmia en l’arxiprestat: etern descans dels difunts,
consol i esperança de les seves famílies, per la feina i el sacrifici realitzat per tantes
persones, pels malalts, per les residències d’ancians, per la recerca científica i per la
ràpida recuperació social i econòmica.

