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Missa en sufragi pels difunts de la Parròquia 
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El CAMÍ DE LA LLIBERTAT El CAMÍ DE LA LLIBERTAT   
Déu ens ha creat lliures. La lliber-
tat és un atribut que pertany a 
Déu. Déu és l’Ésser plenament 
lliure. 

“Fem l’home a imatge nostra, sem-
blant a nosaltres (...). Déu va crear 
l’home a imatge seva, el va crear a 
imatge de Déu, creà l’home i la 
dona” (Gn 1,26-28) 

Déu no va voler crear uns éssers 
sense llibertat sinó uns éssers amb 
qui Ell pogués establir una relació 
d’amistat i d’amor dins el marc de 
la llibertat. Déu vol parlar amb un 
interlocutor lliure i per això el 
crea a Imatge d’Ell mateix. 

Aquesta llibertat de l’home es posa 
en marxa precisament quan Déu 
estableix un manament. En el relat 
mític del Gènesi el manament és: 
“Pots menjar dels fruits de tots els 
arbres del jardí. Però no mengis 
del fruit de l’arbre del coneixe-
ment del bé i del mal, perquè el dia 

que en mengis, tingues per cert 
que moriràs” (Gn 2,16-17). 

Aquest manament estableix de 
forma simbòlica que l’home i la 
dóna són finits. Hi ha uns límits 
dins el gran marge de la llibertat. 

L’arbre del coneixement del bé i 
del mal significa que només Déu és 
el qui determina els valors i per 
tant només Ell decideix què està 
bé i què està malament. Quan l’ho-
me opta per capgirar els valors 
establerts i convertir el bé en mal i 
viceversa, llavors, cau en un ter-
reny del tot incert. 



La llibertat de l’home i de la dona 
per escollir entre el bé i el mal es 
posa en acció quan Déu estableix 
un manament. Si Déu no hagués 
establert mai cap manament, l’ho-
me i la dona serien com a éssers 
indiferents. En el moment en què 
s’estableix un manament, és lla-
vors, que es pot optar entre obeir-
lo o desobeir-lo. Es posa en marxa 
la llibertat! 

Tanmateix, exercir la llibertat per 
desobeir a Déu porta a allunyar-se 
de la seva amistat i relació d’amor 
originals. Optar pel mal pot sem-
blar a primera vista optar per am-
pliar els coneixements sobre el 
mal. En realitat qui opta per conèi-
xer el mal opta per perdre automà-
ticament la llibertat que li ha donat 
la possibilitat d’escollir entre bé i 
mal. El mal sempre ens fa esclaus i 
l’esclau per definició és algú que ha 
perdut la llibertat. 

Perdre la llibertat ens situa en un 
terreny on ja no podem parlar de 
tu a tu amb Déu. Per això Adam i 
Eva s’amaguen i tenen vergonya 
davant d’un Déu que els busca: “On 
ets?” li pregunta Déu a Adam. 
Adam , que ha desobeït el mana-
ment respon: “he tingut por i m’he 
amagat” (Gn 3,10). Qui fa el mal té 

por de mirar de cara a aquells que 
ha faltat. Qui comet el mal no pot 
alçar el front amb dignitat perquè 
l’ha perduda. 

Tanmateix, Déu que és plenament 
lliure no té por de continuar diri-
gint la seva Paraula fins i tot a 
l’home que l’ha desobeït. Aquí rau 
l’Omnipotència divina que és capaç 
fins i tot de dirigir-se al pecador i 
continuar un diàleg d’amor amb 
ell. Aquí rau la diferència entre 
nosaltres i Déu. Nosaltres tren-
quem el diàleg amb el qui ens ha 
ofès, i en canvi, Déu torna a parlar 
amb el pecador. Tant és així que 
l’Omnipotència divina esdevé vul-
nerable fins a deixar-se matar en 
una creu. Perquè és Omnipotent 
pot perdonar. L’Amor vulnerable 
de Déu és l’únic lliure per estimar i 
perdonar l’imperdonable. 

Aquest és el camí de la nostra lli-
bertat: avançar en el bé i el perdó. 

 

Diumenge 31 

FESTA SAGRADA FAMÍLIA 

Dissabte 30 Missa de Vigília a les 20h 

Misses: 9h (castellà) i 11h 

No hi haurà Missa a les 20h 

SOLEMNITAT DE SANTA MARIA 

Dilluns 1 gener 2018 

Misses: 10h (castellà), 11h  

No hi haurà Missa a les 20h 

EPIFANIA DEL SENYOR 

Dissabte 6 gener 

Divendres 5 gener: 20h (Missa de Vigília) 

Dissabte 6: Misses 10h (castellà), 11h 

BAPTISME DEL SENYOR 

Diumenge 7 gener 

Dissabte 6: Missa a les 20h (Vigília) 

Diumenge 7: Misses 9h, 11h, 12:30h, 20h 

Per l’Apòstol Pau és Crist que ens 
ha fet lliures: “Crist ens ha alliberat 
perquè siguem lliures” (Ga 5,1). 
Tanmateix per a viure plenament 
en aquesta llibertat senyala algunes 
condicions. Quan alguns li plante-
gen determinades conductes lliber-
tàries en relació a l’ús del cos res-
pon: “Alguns diuen: Tot m’és per-
mès. Però sapigueu que no tot con-
vé!. Tot m’és permès, però jo no 
m’he de deixar dominar per 
res!” (1Co 6,12). L’Apòstol dóna raó 
als qui diuen “tot m’és permès” però 
sotmet aquesta llibertat a allò que 
convé o no convé per tal de no per-
dre la dignitat del cos i de l’esperit. 
I recorda que el nostre cos és tem-
ple de l’Esperit Sant. 

La llibertat de l’Apòstol queda sot-
mesa al servei de l’Evangeli, de la 
caritat envers els més febles i de 
l’edificació de la comunitat. Diu: “Jo 
que no era esclau de ningú, m’he fet 
esclau de tots per guanyar-ne tants 
com pugui. (...) Tot ho faig a causa 
de l’Evangeli, per poder-hi tenir 
part” (1Co 9,19.23). És una llibertat 
que esdevé plenament lliure fins i 
tot a costa de renunciar als seus 
drets per tal d’aconseguir un bé mi-
llor: tenir part en l’Evangeli.  


