
La llei del Talió va ser un progrés important a la seva època 
perquè va limitar la venjança a la proporció del mal rebut. Però 
en l’Evangeli d’aquest diumenge veiem com Jesús va encara 
més enllà per posar l’èmfasi no tant en el mal com en la Gràcia 
rebuda. Al centre hi posa l’amor gratuït i incondicional que 
rebem del Pare. 
 
Les paraules de Jesús ens aboquen a una pregunta: vull ser 
com el que m’injuria, em fa mal, em maltracta, em 
perjudica..., o vull ser com el Pare del cel? Quina és la 
identitat, la manera de ser que vull construir? 

 
Si mirem el nostre entorn podem pensar que la majoria ens 
resistim a l’injust, a qui ens fa mal, al dolent. Però si observem 
amb atenció veurem que el món, la nostra vida, estan plens de 
persones que miren la injustícia i la maldat no pas amb ulls de 
venjança,  sinó cercant de ser “perfectes com el Pare celestial 
és perfecte” (Mt 5, 38-48). Avui hi ha molta gent que en 
comptes de jutjar i condemnar posen al centre de la seva vida 
l’amor. I és fàcil de trobar-la, per exemple, enmig de grans 
projectes per resoldre crisis humanitàries (refugiats, guerres, 
fam...), però també en els petits gestos de convivència, 
concòrdia, solidaritat amb el veí, el germà, els fills...  

 
I la grandesa d’aquesta bondat quotidiana que sosté la 
humanitat no judica, no demana si l’altre ens ha fet mal. 
Simplement es posa en pràctica després de demanar-nos qui 
som, com som i si volem Ser com el Pare del Cel. 
 
 
 
 
 
 

DIUMENGE,dia 19:  A les 11,00: Missa cantada (difs. Nieves Castan i 
Lòpez; a Sta. Llúcia en acció de gràcies) 

 
Dissabte,    dia 25:     A les 20,00: Missa (dif. Montserrat Puig i Estrada; 

per les ànimes del purgatori)  
 
DIUMENGE,dia 26:     A les 11,00: Missa cantada (difs. Oleguer Portet i 

Bruguera, cap d’any; flia. Minoves Vilaregut; Maria 
Minoves i Devesa, Sda. Flia.; Joan Sanglas i Vilar, 
Pessebristes difunts; Josep Masó i Ricard 
Suriñach;  a St. Esteve, a St. Pere i a la Mare de 
Déu del Sòl del Pont en acció de gràcies) 
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la campana avisa    ORACIÓ I AMISTAT: Es trobaran el dimecres, 22, a les 5, 

per fer una estona de pregària i cuidar l’amistat. 
 

MISSA A LA RESIDÈNCIA: No hi ha missa el dimecres, 

dia 22; es trasllada al dimecres, dia 1, de març, a les 5. 
 

CAP DEL PONT: Els redactors del Cap del pont es reuniren 

el dijous, dia 13, a les 9, per preparar els escrits pel temps de 
Quaresma i l’ornamentació de l’església. 
 

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. 

 

 BATEIGS: Diumenge, dia 5, foren batejats la nena Mia 

Jordà i Cano, filla de Manel i Irina, apadrinada per Joan Ignasi i 
Ma Carme, i el nen Brian Serna i Jimènez, fill de Jhon Harold i 
Noemí, apadrinat per Mario i Carolina. Per molts anys! 
  

PROCLAMA MATRIMONIAL: Preparen el seu casament 

en Joan Gabriel Guzman i Benavides, fill d’Adolfo i Daysi, 
nascut a El Salvador i veí de Roda de Ter i la Ioica Adela Oana, 
filla de Ioica i Ioica, nascuda a Romania i veïna de Roda. 
 

COL·LECTA MANS UNIDES: En la col·lecta per Mans 

Unides de diumenge passat es recolliren 257 €. Moltes gràcies. 

 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 500 € per Bobog-

Camerun, un de 50 per Càritas i un de 150 € per Mans 
Unides. Moltes gràcies. 

 


