
Fragments de l’article “La intimitat de Déu” de José Antonio 
Pagola 

 
“La immensa majoria dels cristians no sap que en adorar Déu com a 
Trinitat estem confessant que Déu, en la seva intimitat més profunda, 
és només amor, acollida, tendresa. Aquesta és potser la conversió 
que més necessiten no pocs cristians: el pas progressiu d’un Déu 
considerat com a Poder a un Déu adorat joiosament com Amor. 

Déu no és un ésser «omnipotent i sempitern» qualsevol. Un 
ésser poderós pot ser un dèspota, un tirà destructor, un dictador 
arbitrari: una amenaça per a la nostra petita i feble llibertat. Podríem 
confiar en un Déu del qual només sabéssim que és omnipotent? [...] 

Però Déu és Trinitat, és un misteri d’Amor. I la seva 
omnipotència és l’omnipotència de qui només és amor, tendresa 
insondable i infinita. És l’amor de Déu el que és omnipotent. Déu no 
ho pot tot. Déu no pot sinó el que pot l’amor infinit. I sempre que 
ho oblidem i sortim de l’esfera de l’amor ens fabriquem un Déu fals, 
una mena d’ídol estrany que no existeix. [...] 

Quan hom intueix des de la fe que Déu és només Amor i 
descobreix fascinat que no pot ser una altra cosa sinó Amor present i 
palpitant en el més profund de la nostra vida, creix lliure en el nostre 
cor la confiança en un Déu Trinitat del que l’única cosa que sabem 
per Jesús és que no pot sinó estimar-nos.” 

La Santíssima Trinitat sempre se’ns ha presentat com un 
misteri ben difícil d’escatir. En aquest fragment, el teòleg José 
Antonio Pagola ens insisteix que aquest continua essent un  misteri, 
però que en tot cas aquest és un misteri d’amor infinit. Aquell amor 
que Jesús ens mostra a l’Evangeli. 

 
 
 
 

DIUMENGE, dia 11:    A les 11,00: Missa cantada (difs. Anton Maria 
Rocafiguerra i Serrabou; Ramona Rosanas )  

Dilluns,         dia 12:   A les 19,00: Rosari i Missa (a les intencions d’una 
feligresa) 

Dimarts,       dia 13:   A les 19,00: Rosari i Missa(a la M. de D. del Sòl 
del Pont en acció de gràcies) 

Dimecres,    dia 14:    A les 19,00: Rosari i Missa (difs. Joan Targarona i 
Maria Prat) 

Dijous,         dia 15:    No hi ha missa 
Divendres,   dia 16:    A les 19,00: Rosari i Missa (pels difunts de la 

parròquia)  
Dissabte,     dia 17:    A les 20,00: Missa (difs. Rosa Masoliver i 

Sanglas; Dolors Crosas i Caballeria;) 
DIUMENGE,dia 18:    A les 11,00: Missa cantada (difs. Josep 

Corominas i Vila, cap d’any; Antoni Vilar i fill Josep 
Ma; Baldo Vila i Masoliver) 
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la campana avisa     la campana avisa     CONFIRMACIÓ: Divendres, dia 16, a les 9, el grup de joves 
que es prepara per a la confirmació pujarà a Cabrera fent ruta 
per fer una estona de pregària i silenci a la muntanya. 
 
BOBOG-CAMERUN: A la sessió de teatre musical feta 
dissabte, dia 3, per l’orquestra de professors de Catalunya es 
recolliren 809 €. Moltes gràcies. 
 

Dilluns, dia 12,  a 2 quarts de 10, representants del grup 
Bobog-Camerun fan una xerrada sobre l’agermanament amb 
Bobog als alumnes de 3r de l’IES M.M.Pol mirant com fer un 
projecte de cooperació en el treball de crèdit de síntesi que 
fan. 
 

Divendres, dia 16, trobada amb Agermanament sense fronteres 
de Barcelona per coordinar els treballs que es fan allà i la 
confecció d’una possible subvenció aquí. 
 
BATEIGS: Diumenge, dia 4, foren batejats l’Èric Lòpez i 
Navas, fill de David i Verònica, apadrinat per Benjamí i Ma 
Antònia; Gerard Casellas i Rocadenbosch, fill d’Alfons i 
Maricel, apadrinat per Carla i Ma Carme; Miquel Lòpez i 
Gonzàlez, fill de Miguel i Sandra, apadrinat per Claudia; Paula 
Garcia i Pires, filla de Jordi i Dolors, apadrinada per Esteve i 
Carme; Nira Aguilera i Robles, filla de Serafín i Mireia, 
apadrinada per Juan A. i Fuensanta. Per molts anys! 
 
ENTERRAMENTS: Dilluns, dia 5, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Joaquima Puig i Vila, que morí el dissabte a 
l’edat de 85 anys. Dimarts, dia 6, el de Mercè Miquel i 
Gallach, que morí el diumenge a l’edat de 88 anys. Dimecres, 
dia 7, el de Anton Ma Rocafiguera i Serrabou, que morí el 
dilluns a l’edat de 73 anys. Divendres, dia 9, el de Francesca 
Munteis i Caminal, que morí el dia abans a l’edat de 89 anys.  
Al cel siguin! 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € per les necessitats de 
la parròquia. Moltes gràcies. 
 
 
 

 


