
Aquesta setmana l’Evangeli incideix especialment en la 
importància d’anar més enllà de les prescripcions o 
prohibicions concretes i aprofundir en el significat autèntic de 
la nostra actuació. Ens assenyala la inutilitat de certes accions si 
al darrera d’aquestes no hi ha l’Esperit de Déu. El fragment 
d’avui acaba afirmant que no cal jurar, sinó senzillament dir sí, 
quan és sí; i dir no, quan és no.  

Aquesta darrera afirmació ens ha de ressonar com un 
crit d’alerta, ara que molts mitjans de comunicació ens diuen 
que hem entrat a l’època de la postveritat, que en realitat és 
una expressió que significa que estem en un moment en què la 
mentida no és només pràctica habitual, sinó que l’engany 
triomfa impunement en l’àmbit de la política i dels mitjans de 
comunicació. En aquests àmbits ens trobem amb personatges 
que assoleixen l’èxit més gran a les eleccions mentint i 
enganyant, sense cap mena d’escrúpol. És un escàndol més 
gran que alguns es defineixin públicament com a cristians. 

No obstant, la mentida no es limita al camp de la 
política o dels grans mitjans de comunicació, sinó que l’engany 
sembla ser pràctica habitual també en les relacions personals i 
en els negocis a més petita escala, constatant que la paraula 
donada, tan sagrada temps enrere, no té cap valor, i fins i tot 
les promeses o juraments no són de fiar. 

En aquest entorn social, una vegada més, les paraules 
de Jesús ens interroguen sobre la nostra forma quotidiana 
d’actuar. L’Evangeli, aquest sí Veritat autèntica, esdevé així 
denúncia de la feblesa d’una societat edificada sobre uns valors 
tan falsos, tan poc respectuosos amb la dignitat humana, i tan 
allunyats del Regne de Déu, com són la mentida i l’engany, 
que ens volen presentar disfressats anomenant-los postveritat.  
 
 
 
 
 

DIUMENGE,dia 12:  A les 11,00: Missa cantada (difs. Joan Pagès i 
Riera; esp. Pere Font i Núria Puigvila; en acció de 
gràcies a la Mare de Déu de Núria) 

 
Dissabte,    dia 18:     A les 20,00: Missa (dif. Ramon Crosas i Euras; 

Montserrat Puig i Estrada; Lluís Puigvila i Arimany; 
Isabel i Carme Pont; en acció de gàcies pels 80 
anys)  

 
DIUMENGE,dia 19:     A les 11,00: Missa cantada (dif. Nieves Castan i 

Lòpez; a Sta. Llúcia en acció de gràcies) 
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la campana avisa    GRUPS D’ESTUDI DE L’EVANGELI DE MARC: El 

grup de juniors es trobarà el dimecres, dia 15, a 1 quart de 10, 
i el de seniors el dilluns, dia 27, a les 9. 

 

ARXIPRESTAT: Divendres, dia 17, a les 11, els mossens es 

trobaran per posar en comú el treball pastoral i assistir a una 
xerrada de formació  
 

CONFIRMACIÓ: Cada divendres a les 9, fins el dia 11 de 

març que es confirmaran, es trobaran els nois i noies que s’hi 
preparen. 
Divendres, dia 17, es trobarà el grup de confirmació que es 
prepara per a l’any vinent. 

 

MISSA FAMILIAR: Serà el proper dissabte, a les 8, amb els 

infants i pares de primera comunió, i amb els nois i noies del 
Casalot i els monitors. 

  

ENTERRAMENT: Dilluns, dia 6, es celebrà els Funerals i 

l’Enterrament d’Encarnació Cateura i Capellas, que morí el 
dissabte a l’edat de 88 anys. Al cel sigui! 

 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 20 i un de 50 € per les 

necessitats de la parròquia; tres de 50 i un de 150 per Bobog-
Camerun; un de 20 i un de 50 per Càritas. Moltes gràcies. 

 

 

  
 


