
 
 

FULL INFORMATIU n. 1877                                                                           13-IX-2020 
 

«¿QUANTES VEGADES HAURÉ DE PERDONAR AL MEU GERMÀ?» 

L’evangeli que escoltem avui, diumenge dia 13, diumenge vint-i-quatrè de durant l’any, 

és la segona part del discurs comunitari de Jesús. L’evangelista Mateu considera que, per 

poder construir l’Església de Jesús, la comunitat cristiana i qualsevol altre comunitat, és 

fonamental el perdó. Pere fa una pregunta i Jesús respon. La pregunta de Pere té molta 

experiència al darrere: «¿Quantes vegades hauré de perdonar al meu germà el mal que 

m’haurà fet? ¿Set vegades?» Hi ha el convenciment que hi hauran moltes friccions i 

coses a personar. Potser més de set. Pere és conscient que cal perdonar, però li sembla 

que tot té un límit.  

    La resposta de Jesús és, volgudament, sorprenent: «No et dic set vegades, sinó setanta 

veges set». Jesús està convençut de quina serà la reacció davant de la seva resposta: Això 

és impossible, tot té un límit, això ningú no ho pot fer. Per això, la seva resposta dels 

setanta vegades set va acompanyada d’una paràbola: la paràbola del servent sense 

compassió. Un rei que perdona el deute d’un servent que li 

devia deu mil milions i aquest, quan surt es troba un col·lega 

que li devia uns pocs diners i és incapaç de perdonar-lo. La 

pregunta del rei és clara: «Quan tu em vas suplicar, et vaig 

perdonar tot aquell deute. ¿No t’havies de compadir del teu 

col·lega, com jo m’havia compadit de tu?» L’experiència de 

l’amor de Déu vessat sobre nosaltres ha de transformar la 

nostra manera d’actuar. «Tant va estimar Déu el món que ens 

va donar el seu Fill» (Jn 3,16). L’encontre amb Jesús, el Fill de 

Déu, ens mostra l’amor del Pare, ens fa fills i ens dona la 

capacitat de ser germans, és a dir, ens dona l’Esperit Sant. 
 

CELEBRACIÓ DEL BAPTISME: Avui 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. 
 

PROPER DIA 15, INSCRIPCIONS DE CATEQUESI 

Les inscripcions de catequesi es faran els dies 15,16 i 17 d’aquest mes, de 17 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. 
 

PROPER DIVENDRES, DIA 18, INICI CATEQUESI PRIMERA COMUNIÓ 

El proper divendres, dia 18, a 2/4 de 6, començaran les catequesis per als nens que faran la Primera 

comunió en el mes d’octubre. Mascareta, gel, distància. 
 

PROPER DIVENDRES, DIA 18, PREGÀRIA COMUNITÀRIA TELEMÀTICA 

El proper divendres, dia 18, a 2/4 de 9 de la tarda, hi haurà pregària comunitària telemàtica. Qui no estigui dins 

del grup de pregària per whatsapp, que ho demani. 
 



PREGUEM PELS DIFUNTS 

El proper divendres, dia 18, a l’eucaristia de 2/4 de 8 de la tarda (19,30 h.), pregarem per 

José Navío Sánchez, en el primer aniversari de la seva mort. Al cel sigui. 

 

PARAULES DEL NOSTRE BISBE JOSEP ÀNGEL A L’INICI D’AQUEST CURS 

En aquest inici de curs, el nostre bisbe Josep Àngel ha dirigit a tots els cristians 

de la diòcesi un escrit i un vídeo de benvinguda i d’ànim en aquest inici de curs. 

Aquests són alguns fragments del seu escrit. 

• Ens disposem a iniciar un nou curs pastoral, que està marcat per la pandèmia que 

ens afligeix des de fa set mesos (…) És l’hora de la confiança en Ell (el Senyor) i en 

les persones amb les qual compartim el camí, perquè no caminem sols, sinó que ho 

fem en família, en comunitat, en Església. 

• Han canviat moltes coses, però hi ha altres que romanen. El que no canvia és la 

vocació a la santedat i a l’apostolat. Tampoc canvia el mandat missioner del Senyor, 

ni l’atenció als germans més necessitats (…) Aquest curs (…) ha de ser (…) un 

autèntic «kairós», és a dir, un moment especial de gràcia per a cada un de 

nosaltres, per la nostra diòcesi i per a tota l’Església. 

• En aquest nou curs serà molt important acompanyar les persones, les famílies, els 

grups, les comunitats cristianes, els àmbits pastorals i les institucions (…) Tinguem 

ben present el consell de sant Paer, que recomana a les primeres comunitats 

cristianes en temps de dificultats mantenir-se ferms en la lluita, i tenir sentiments de 

comunió fraterna posant al servei dels altres els dons que cadascú ha rebut,, 

conscients que tots formen part d’una mateixa família. 

• La nostra acció caritativa i social és fonamental i urgent davant la crisi econòmica 

que s’ha desencadenat, i que serà llarga i afecta ja a moltes persones. Ens inspira la 

paràbola del bon samarità, que ens mostra una nova perspectiva: ja no es tracta de 

descobrir qui és el meu proïsme sinó d’esdevenir jo mateix proïsme dels altres, 

arribant a ser una persona que estima els altres, que es preocupa per ells, que es 

commou davant el patiment dels altres, que té un cor obert. 

• En aquest temps haurem d’acompanyar també tots els àmbits del ministeri de la 

paraula, la missió d’ensenyar, de posar en contacte amb la veritat, amb Crist. 

Aquest ministeri esdevé especialment important en l’actualitat, perquè ens adonem 

d’una gran confusió en la concepció sobre l’ésser humà, la vida, el món, el bé i el 

mal, el més enllà, etc. Enmig del relativisme i la desorientació del nostre temps, hem 

d’anunciar Crist. I no ho fem transmetent idees pròpies o el que ens agrada, sinó que 

proposem la veritat que és Crist mateix, la seva paraula, la seva manera de viure. 

Anunciem la paraula de Crist, la fe de l’Església, i ho fem en nom de l’Església. 

• L’acompanyament pastoral inclou també la vida espiritual i la vida litúrgica. És 

molt important acompanyar els fidels i les comunitats en la vivència i comprensió de 

la Litúrgia, que és la Font i cimal de la vida de l’Església, i que impulsa els fidels a 

viure la caritat de Crist (cf. SC 10). La nostra espiritualitat s’ha de distingir per una 

vida d’intensa pregària, que s’alimenta de la Paraula de Déu i dels sagraments (…) 

La celebració de la litúrgia de l’Església va modelant al llarg de cada curs i de tota la 

vida la ment i el cor dels creients amb l’empremta de la Santíssima Trinitat. 

• També comptem amb la presencia i l’acompanyament de Maria, mare de Déu i 

mare nostra. La seva vida és un exemple incomparable en el camí de la fe, en el 

qual ens guia com estrella lluminosa, i el seu amor de mare ens congrega com una 

família. Ella, Font de la salut, ens porta a Aquell que és la Salut de les nostres vides. 


