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«ON N’HI HA DOS O TRES DE REUNITS EN EL MEU NOM...» 

Avui, diumenge dia 

6, vint-i-tresè de 

durant l’any, 

escoltem a 

l’evangeli la part 

final del discurs de 

la comunitat, 

segons sant Mateu. 

En la primera part 

del discurs, Jesús 

parlava amb Pere 

sobre la 

importància del 

perdó, «setanta 

vegades set». El 

text que escoltem 

avui acaba parlant 

de la importància de la comunitat eclesial, perquè cada vegada que els creients es 

reuneixen en el nom de Jesús, encara que siguin dos o tres, Jesús és enmig d’ells. La 

comunitat cristiana és la comunitat on Jesús es manifesta i es fa present. Això ho 

comprovem sempre en la pregària i ho comprovem encara més en l’eucaristia. 

   Però, al principi de l’evangeli d’avui, Jesús parla d’allò que cal fer «si el teu germà 

peca». Parla de tot un procés ben clara: Primer, «ves a trobar-lo i parleu-ne vosaltres dos 

sols». Segon, «si no te’n fa cas, crida’n un altre o dos més». Tercer, «si tampoc no feia 

cas d’ells, parla’n amb la comunitat reunida». Quart i definitiu, «si ni tan sols de la 

comunitat no volia fer cas, considera’l com si fos un pagà o un publicà».  

   Pot sorprendre que la comunitat de sant Mateu faci aquestes indicacions. Això vol dir, 

que, per desgràcia, en tenien experiència. Sabien que no sempre el comportament de tots 

era correcte. Però el text d’avui ens mostra la importància de tenir cura de la comunitat 

eclesial, perquè ella és on Jesús es manifesta, malgrat siguem pocs i pecadors. Però s’han 

de fer tots els esforços per no deixar que el pecat entri i s’estabilitzi dins de la comunitat, 

com si fossin actituds normals. És cura del responsables de la comunitat (la primera 

lectura parla de «vigilants»), però també d’alguns germans («dos o tres») i, en el fons, de 

tota la comunitat. La frase final ens resulta molt dura: «Si ni tan sols de l’Església no 

volia fer cas, considera’l com si fos un pagà o un publicà». És una mostra de la gravetat 

de deixar que la comunitat eclesial és desviï de la seva missió fonamental: acollir la 

presència de Jesús enmig nostre. 



 

PROPER DIMARTS, DIA 8, REUNIÓ TELEMÀTICA CONSELL PASTORAL 

El proper dimarts, dia 8, a les 20,30, hi haurà reunió telemàtica del Consell Pastoral de la 

nostra parròquia per a determinar el lema i les línies pastorals del curs. 

 

CELEBRACIÓ DEL BAPTISME 

El proper dissabte, dia 12, a l’eucaristia de vigília de les 8 de la tarda, entrarà a formar 

part de la comunitat cristiana pel sagrament del Baptisme, la nena Martina Abellán Soto. 

Moltes felicitats. Que visqui sempre com una veritable filla de Déu. 

 

INSCRIPCIONS DE CATEQUESI 

Les inscripcions de catequesi, a la nostra parròquia, es faran els dies 15,16 i 17 d’aquest 

mes, de 17,30 a 19 h., al despatx parroquial. És ben important que animem a totes les 

famílies que desitgin que els seus fills facin la primera comunió o la confirmació, que 

s’apuntin aquests dies. 
 

 
 

 
 

 

 
 

PREGÀRIA EN L’ANY ESPECIAL PER LA CURA DE LA CREACIÓ 

Déu amorós, 

creador del cel, de la terra  

i de tot el que contenen. 

Obriu les nostres mentalitats  

i toqueu els nostres cors, 

perquè puguem ser part de la creació,  

el vostre regal. 

Feu-vos present per als necessitats  

en aquests temps difícils, 

especialment per als més pobres i 

vulnerables. 

Ajudeu-nos a mostrar  

una solidaritat creativa 

per fer front a les conseqüències  

d'aquesta pandèmia global. 

Feu-nos valents per acceptar  

els canvis realitzats 

en ordre al bé comú. 

Ara més que mai, que puguem sentir 

que tots estem interconnectats  

i interdependents. 

Feu-nos capaços d’escoltar  

i respondre 

el clam de la terra i el crit dels pobres. 

Que els sofriments actuals siguin  

els dolors de part 

d’un món més fratern i més sostenible. 

Sota la mirada amorosa  

de Maria Auxiliadora, 

us ho demanem per Crist Senyor nostre. 

Amén. 

Dios amoroso, 

Creador del cielo, de la tierra  

y de todo lo que hay en ella. 

Abre nuestras mentes  

y toca nuestros corazones, 

para que podamos ser parte de la creación,  

tu regalo. 

Hazte presente con los necesitados  

en estos tiempos difíciles, 

especialmente para los más pobres  

y más vulnerables. 

Ayúdanos a mostrar  

una solidaridad creativa  

para hacer frente a las consecuencias  

de esta pandemia mundial. 

Haznos valientes para abrazar  

los cambios dirigidos  

a la búsqueda del bien común. 

Ahora más que nunca, que podemos sentir 

que todos estamos interconectados  

e interdependientes. 

Haz de tal modo que logremos escuchar  

y responder 

al grito de la tierra y al grito de los pobres. 

Que los sufrimientos actuales puedan ser  

los dolores de parto 

de un mundo más fraternal y sostenible. 

Bajo la mirada amorosa  

de María Auxiliadora, 

te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor. 

Amén. 

 


