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No escapar
“Si jo estic bé, tu estàs bé”.
Heus aquí una frase que
vaig trobar fa temps i que
és adient per a la reflexió
d’aquesta setmana. També la filosofia diu una
cosa similar “Allò que es
rep, es rep segons la forma
del recipient”.
Els enunciats anteriors
valen també per a les persones. N’hi ha que sembla
que sempre destil·lin amargura. Altres ho valoren
tot més benignament. Això
té relació amb la disposició
interior, amb el propi temperament. Tanmateix, la
postura negativa no és
una fatalitat inevitable.
La formació personal requereix l’emmotllament del
tarannà i sotmetre’l a un
domini, de manera que les
reaccions personals siguin
adequades a la realitat i,
per tant, al bé del proïsme.
Els sentiments i la racionalitat s’han de conjuminar
amb la visió dels esdeveniments i de les altres persones. El clima social no
seria pas bo si constantment guanyés la partida
el pessimisme, tantes vegades faltat de veritat.
No ens referim pas a una
mena de visió fugida de
la realitat, ans al contrari.
Però, és clar que, per mil-

lorar el món, l’amargura
no és un bon instrument.

ser savi o de ser neci. De
tenir l’ànima en bon estat.

He conegut, via Internet,
un text del monjo de Palestina sant Doroteu de Gaza,
que va viure l’any 500 a
Gaza. Bon monjo, coneixedor de la necessitat que
els humans millorin el seu
cor, exhorta, en una carta,
a no escampar amargura,
sinó a afinar l’ànima de tal
manera que sàpiguen resaltar el bé que es troba en
tantes coses.

El monjo, com a bon pedagog, acaba amb un exemple: He sentit a dir d’un
germà que si, visitar-ne
un altre troba la seva cel·la
mal endreçada i en desordre, es diu a si mateix “Si
n’és de feliç aquest germà pel
fet d’estar desprès completament de les coses terrenes i de
mantenir sempre el seu esperit
elevat, ni té temps d’arreglar
la seva cel·la!”. Si a continuació va a la cel·la d’un altre
germà i la troba arreglada
fa “La cel·la d’aquest germà és tan neta com la seva
ànima!” Mai diu de ningú:
“Aquest és un desordenat”
o bé: “Aquest és un frívol”.

El monjo palestí addueix
dues dites del Proverbis
“Aquell que mira amb dolcesa,
obtindrà misericòrdia”, “totes
les coses contradiuen l’home
insensat”. Tot és qüestió de

Mercès al seu excel·lent
estat sempre sap treure
profit de tot.
Que Déu en la seva gran
bondat, ens atorgui, també a nosaltres, un bon estat interior per tal que ens
puguem aprofitar de tot i
mai no pensem malament
del proïsme. Si la nostra
malícia ens inspira mal
judicis o sospites, transformem-les ràpidament
en bons pensaments.
Puix que no veure el mal
del proïsme, amb l’ajut de
Déu, engendra bondat.
Josep Guiteras Vilanova,
mossèn i canonge emèrit de la
Catedral de Barcelona.

Agenda litúrgica
Dissabte, 29
17.30
18.30
19.30

Missa vespertina a la residència Santa Oliva.
Vida parroquial, bateig del Fèlix Rubio Fernández.
Missa de SANT VICENÇ DE PAÜL.
Cantada per la Coral Santa Maria.
Ints. Sor Lucia Martínez i Teresa Parent Dinarès.

Diumenge, 30 - DIUMENGE XXVI DURANT L’ANY
11.15

Missa a la capella de l’hospital.
Ints. Enric Batet Grau i Rosa Vera Colom.
Vida parroquial, noces d’or d’en Carles Llimona i Carme Alemany.
Vida parroquial, bateig de l’Alba López Carmona.
Música als patis, concert de cançó francesa a Cal Perdut a benefici de
l’Associació dels Amics de l’Orgue i de les Arts.

12.30
13.30
18.30
		

Dilluns, 1
09.45

Dimarts, 2
09.45

Missa a la capella de les Escolàpies.
Missa a la capella de les Escolàpies.

Dimecres, 3
09.45

Dijous, 4

09.45

Missa a la capella de les Escolàpies.
Missa a la capella de les Escolàpies.

Divendres, 5
09.45
19.00

Missa a la capella de les Escolàpies.
Vespres a la Parròquia.

Dissabte, 6

17.30
Missa vespertina a la residència Santa Oliva.
19.00
Missa vespertina del DIUMENGE XXVII DURANT L’ANY.
		Amb l’assitència dels que celebren els seus 70 anys.

“Celebrem junts la fe”
Cada dissabte a les 9h del matí a Olesa Ràdio.
El programa setmanal de la Parròquia amb Rossi Hita i Josep Pallarès.

Santoral
Dissabte,

29 Sant Miquel
Arcàngel, patró dels radioterapeutes. Sant
Gabriel Arcàngel, patró de la radiofusió i
les telecomunicacions. Sant Rafel Arcàngel,
patró dels emigrants.
Diumenge, 30 Sant Jeroni, prevere,
doctor, patró dels biblistes i traductors. Santa
Sofia, viuda.
Dilluns, 1 Santa Teresa de l'Infant
Jesús, verge, doctora i patrona de les missions.
Sant Remigi, bisbe de Reims.
Dimarts, 2 Els Sants Àngels de la
Guarda. La Mare de Déu de l'Acadèmia,
patrona de la ciutat de Lleida. Sant Oleguer.
Sant Sadurní, ermità.
Dimecres, 3 Sant Francesc de
Borja, prevere. Santa Maria Josepa Rosselló,
fundadora. Santa Romana, verge. Sant
Gerard, abat.
Dijous, 4 Sant Francesc d'Assís,
fundador d'Itàlia, dels caminants, del gremi
tèxtil i dels ecologistes. Santa Àurea, verge.
Divendres, 5 Sant Froilà i Sant
Atilà, bisbes. Santa Flora, verge. Sant Plàcid,
monjo. Santa Faustina Kowaiska, religiosa.
Dissabte, 6 Sant Bru, prevere i
fundador dels Cartoixans. Sant Emili,
màrtir.

El Full al teu correu!
Des del Full Parroquial donem l’opció de
rebre’l en format digital (PDF) a aquell que
ho desitgi de forma totalment gratuïta. Només heu de fer-nos arribar les vostres dades
a: full@parroquiaolesa.org, i us inclourem a la
llista electrònica de subscriptors.

Comentari de l’evangeli del Diumenge XXVI durant l’any
En aquesta lectura trobem diferents perícopes. A la primera (9,38-41), Joan apareix com a portaveu dels deixebles i informa que un exorcista
desconegut, en nom de Jesús, expulsa dimonis. Aleshores, els deixebles intenten impedir-ho «perquè no és dels qui venen amb nosaltres» (v.
38b). En realitat, Marc narra una problemàtica de la seva comunitat més que del temps de Jesús. El fet que utilitzessin el nom de Jesús a l’hora
de fer l’exorcisme els semblava una usurpació, però Jesús considera útil la seva acció i els recorda que qualsevol que no s’oposi a la seva actuació,
pot considerar-se que està amb ells. La seva pertinença al Crist és el que pot ajudar a discernir, tal com Pau afirma en algunes de les seves cartes
(cf. Rm 8,9; 1Co 1,12; 3,23; 2Co 10,7). L’evangelista pretén oferir un nou exemple en què els deixebles mereixen ser corregits per Jesús per tal que
els lectors s’identifiquin amb ells. A la segona perícope (9,42-43.45.47-48), el v. 42 al·ludeix als més petits identificats amb els pobres, els deixebles
o els nens, depenent de les diferents interpretacions exegètiques que es fan del text. En qualsevol cas, siguin els que siguin, Jesús increpa a no
temptar-los a cometre males accions, a no donar mal exemple que pugui fer-los abandonar la fe. Tot seguit, Jesús ens sorprèn i mitjançant un
llenguatge paradoxal formula una sèrie d’advertiments per no caure en el pecat. La mà, el peu i l’ull esdevenen sinècdoques del cos humà presentat com lloc possible de pecat. No s’ha d’interpretar aquest text al peu de la lletra, i cal tenir present que els imperatius no demostren menyspreu
pel cos. Marc vol que davant la possibilitat de perdre-ho tot, l’home triï el camí proposat per Jesús per guanyar-ho tot. La idea que el Gehenna,
paraula traduïda «infern», és el que espera als malvats, recorda Is 66,24. El Gehenna és una petita vall de Jerusalem que simbolitzava el lloc de
càstig definitiu per tots els que eren condemnats per Déu. De fet, el que pretén l’evangelista és advertir-nos que Déu pot pronunciar dures i
terribles paraules, que ens han estat ofertes per enfortir-nos davant totes les temptacions del món: el poder, la injustícia, l’avarícia i l’egoisme;
al mateix temps que ens donen consol en els patiments i les desgràcies.

