
Avui llegim la paràbola del fariseu i el publicà al temple. Diu el 
fariseu:“Déu meu, us dono gràcies perquè no sóc com els 
altres: lladres, injustos...”. Diu el publicà: “Déu meu, sigueu-
me propici, que sóc un pecador”. “Aquest va tornà perdonat a 
casa, i l’altre no”, respon l’evangeli. 
 Una paràbola molt senzilla, clara i denunciadora de la 
hipocresia. No és tant el pecat, la injustícia el que Jesús 
denuncia, com la supèrbia, el menyspreu de l’altre, el no voler 
reconèixer la pròpia feblesa, la qual cosa impedeix que Déu 
pugui perdonar, perquè no hi ha reconeixement del propi 
error ni petició de perdó. El fariseu, religiós, cregut i autoritat 
reconeguda és acusat per Jesús, el publicà, pecador penedit és 
exalçat. 
 Cada dia són molts els exemples que ens mostren 
aquestes conductes tan diferents, sempre sorprenents, però ho 
són molt més i més greus quan fan referència a altes instàncies, 
com per exemple el partit que governa l’estat, cobert de 
corrupció i d’espoli públic fins a dalt de tot i durant anys, estafa 
que no vol reconèixer, que continua afavorint els grans 
potentats, frenant les baixes pensions, accentuant retallades al 
poble senzill, que se sap feble. 
 Aquests no són només pecats individuals sense 
importància, sinó estructurals, que perjudiquen un gran poble, 
el poble més senzill estimat especialment per Déu. La paràbola 
de Jesús també té un significat directament polític i cal dir-ho. 
 
 
DIUMENGE,dia 23:    A les 11,00: Missa cantada (difs. Ramona 

Rosanas i Moratona; Josep Corominas i Vila; 
Mercè Datzira i Ribé, d’Oració i Amistat; en acció 
de gràcies a la Mare de Déu de La Salut) 

Dilluns,       dia 24:     A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Josep Corominas i 
Vila)  

Dimarts,      dia 25:     A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Josep Corominas 
i Vila) 

Dimecres,   dia 26:     A les 16,00: A la Porxada i Missa (Josep 
Corominas i Vila) 

Dijous,        dia 27:    No hi ha missa 

Divendres,  dia 28:     A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Josep Corominas 
i Vila) 

Dissabte,    dia 29:     A les 20,00: Missa (difs. Josep Corominas i Vila; 
Montserrat Puig i Estrada) 

DIUMENGE,dia 30:     A les 11,00: Missa cantada (difs. Carme Roca; 
Montserrat Farrés i Genís Datzira; Josep 
Corominas i Vila) 
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la campana avisa    CONSELL PARROQUIAL: Dimarts, dia 25, a 1 quart de 
10, reunió de tots els membres del consell per anar vetllant les 
activitats parroquials. 
 

FESTA DEL MALALT: Dimecres, dia 26, a les 4, a la 
porxada de can Planoles, es celebrarà el dia del malalt amb 
una missa, un petit piscolabis al final i la participació de la coral 
Vila i Formosa. Si algú necessita transport només cal que avisi. 
 

SETMANA SOLIDÀRIA: Dijous, dia 27, a 1 quart de 7, 
reunió per començar a preparar la setmana solidària. 
 

CASALOT: Dissabte, dia 29, a 2 quarts de 5, festa de la 
castanyada amb pares, nens i monitors al pati del Casalot. 

 

CONFIRMACIÓ: Ja es poden venir a apuntar els nois i noies 
nascuts el 2002 o abans que vulguin començar un nou grup de 
preparació a a Confirmació. 
Divendres, dia 28, a 1 quart de 10, trobada del grup que fa 
temps que es prepara per confirmar-se. 
 

PRIMERA COMUNIÓ: Aquest curs, si no hi ha cap 
novetat, s’hauran apuntat 27 nens i nenes per preparar-se per 
a la primera comunió, amb molt bona participació dels pares 
en la catequesi que se’ls fa. 
 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 20 € i dos de 50 € per 
Bobog-Camerun, i un de 50 € per Càritas. Moltes gràcies. 
Els donatius per Bobog es poden fer als C/c: 01821807 
140201548114 i 01821807190201522688. Cal indicar que 
són per Bobog. Recordem que desgraven el 75 € en la 
declaració de la renda si ompliu les butlletes amb les vostres 
dades 
 

 

 

 


