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QUART DIUMENGE - TEMPS ORDINARI. 
Dt 18,15-20; 1 Co 7,32-35; Mc 1,21-28. 

AUTORITAT. El tema de l'autoritat, i de la seva possible crisi, tant dels pares, com dels mestres, 
dels polítics o dels que exerceixen qualsevol tipus de càrrec en la societat, és un tema 
recurrent en els mitjans de comunicació, en 
publicacions i en diversitat de cercles de la 
nostra societat.  

            Per això és oportú, després d'escoltar 
l'evangeli d'avui, preguntar a què es devia, que, 
de Jesús, es pogués dir que la seva manera 
d'ensenyar era amb autoritat. El mateix 
evangeli apunta que la seva manera d'ensenyar 
no era com la dels mestres de la Llei. Potser 
fixant-nos com ho feien ells, per contrast 
podem albirar el secret de la manera d'ensenyar 
autoritat de Jesús. 

L'ENSENYAMENT DELS MESTRES DE LA LLEI. Els mestres de la Llei ensenyaven, com els 
acusarà en altres passatges el mateix Jesús, amb hipocresia, perquè no complien el que 
ensenyaven, imposaven fortes càrregues a la gent senzilla de les que ells es dispensaven, 
perquè exigien detalls i oblidaven el principal, perquè ensenyaven amb orgull i supèrbia, 
des de la superioritat; perquè el que buscaven era ser molt ben considerats pels altres. I 
aquests, per la seva banda, se sentien humiliats. Sovint els mestres de la Llei formulaven 
normes que venien dictades pel seu propi interès i conveniència. Podríem dir que era un 
ensenyament «autoritari». 

L'AUTORITAT DE JESÚS. Evidentment, la forma d'ensenyar i l'autoritat de Jesús no era la 
mateixa. Era tot el contrari. Jesús ensenyava des de la senzillesa, sense imposicions 
(només s'imposava als dimonis, al mal que afligia les persones), ensenyava tot el que 
podia fer bé als altres, el que els feia augmentar la seva sana autoestima, el que els 
ajudava a créixer. Jesús ensenyava, no des del poder, que imposava i dominava, sinó des 
de la proximitat i l'amor als oients. Jesús era conseqüent amb el que ensenyava, la seva 
actuació no es diferenciava de la seva doctrina. Feia èmfasi en el que era important ("El 
dissabte era per a la persona i no la persona per al dissabte"). La misericòrdia estava 
molt per sobre de la rígida exigència. No buscava la seva lloança, sinó que feia callar els 
que volien manifestar la seva condició de Fill de Déu o Messies o el volien proclamar rei.  

            I, el que ensenyava, com dirà en altres passatges, era el que li donava entendre el seu 
Pare en les llargues estones de pregària, com hem sentit a la primera lectura, parlant del 
que ha de dir el profeta: "Ell els dirà tot el que jo li ordenaré ". 

LA MEVA AUTORITAT. Així doncs, tinguem la situació que tinguem, examinem la nostra 
manera d'exercir l'autoritat. Adquirir autoritat no és aconseguir més poder. L'autoritat no 
és poder, sinó servei. I per tenir autèntica autoritat, no cal tenir cap càrrec rellevant. Tots  
tenim la nostra autoritat, la nostra influència en els altres. I, per tant, la nostra autoritat 
s'ha de basar en la coherència personal. Exercir l'autoritat és valorar, estimar la persona a 
la que et dirigeixes. I, sobretot, per a exercir l'autoritat cal posar-se abans davant Déu i el 
seu evangeli, pregar, escoltar, estar atent a la necessitat dels altres i fer el que creguis bo 
per a ells. 

           Com més visquem la comunió amb els altres, més autoritat tindrem, perquè ens portarà a 
un millor coneixement, a dir i a fer el millor per al seu bé. L'Eucaristia és font de 
comunió. Visquem-la! 

                                                                        Francesc Xicoy, sj. 
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ESGLÉSIA PARROQUIAL DE L’ESCALA:  Oberta de 9 a 1 del migdia i de 6 a 2/4 de 9 del vespre. 
DESPATX INTERPARROQUIAL: Divendres de 5 a 8 de la tarda. 
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Missa: L’Escala: DISSABTES I VIGÍLIES: A les 8 del vespre. 
DIUMENGES i FESTES: L’Escala: A 2/4 de 12 del migdia.  
             Viladamat: A ¾ de 10 del matí.  
             Empúries: A ¾ de 1 del migdia.  
DIES FEINERS: L’Escala, a les 8 del vespre, celebració en absència de prevere.  
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             PREGAREM: INTENCIÓ DE LA SETMANA: Que tots, en la mesura de les nostres possibilitats, 
ens fem protagonistes de la unitat dels cristians, treballant-hi i pregant per superar les 
desavinences i desunions. Que el Senyor ens permeti, pregant units, de fer-nos testimonis 
més creïbles de totes les meravelles que Crist realitza en nosaltres. 

PARRÒQUIA DE L’ESCALA. DIVENDRES, DIA 2 DE FEBRER: FESTA DE LA PRESENTACIO de 
JESUS AL TEMPLE (LA CANDELERA). CELEBRACIO DE L’EUCARISTIA I 
BENEDICCIO DE LES CANDELES. HORA: 8 del VESPRE. 

DISSABTE, DIA 3 DE FEBRER (8 vespre) I DIUMENGE DIA 4 DE FEBRER (11,30 del migdia): Donem 
gràcies al Senyor, Jesús, perquè ha volgut venir entre nosaltres com a llum per a tota la 
humanitat. 

PARRÒQUIA DE VILADAMAT. DIUMENGE, 4 DE FEBRER: A 3/4 de 10 del matí, donem gràcies al 
Senyor, Jesús, perquè ha volgut venir entre nosaltres com a llum per a tota la humanitat. 

PARRÒQUIA D’EMPÚRIES. DIUMENGE, DIA 4 DE FEBRER: A 3/4 de 1 del migdia, , donem gràcies al 
Senyor, Jesús, perquè ha volgut venir entre nosaltres com a llum per a tota la humanitat. 
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HAN ENTRAT A FORMAR PART DE LA COMUNITAT PEL BAPTISME: 
Yaretzy-Victoria SALDAÑA QUESADA. 
Chloe-Victoria BOIX BOSQUEZ. 
             FELICITEM ALS PARES I PADRINS. 

HAN MORT I HEM PREGAT PER ELLS: 
L’ESCALA: Rosa BALMES COLOM, de 79 anys. 

Llúcia ARTIGAS FERRER, de 97 anys. 
Pietat GELI PUJOL, de 84 anys. 

                                                                  DESCANSIN EN PAU. 
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PREGÀRIA PER LA UNITAT DELS CRISTIANS 
DIJOUS DIA 1 DE FEBRER: 
     ESGLESIA EVANGÈLICA BAPTISTA: Hora: A les 7 de la tarda.  
DIJOUS DIA 8 DE FEBRER: 
     ESGLESIA CATÒLICA. PARRÒQUIA DE SANT PERE: Hora: A les 7 de la tarda. 
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LLUM PER A TOTA LA HUMANITAT. 
Et donem gràcies, Senyor Jesús, perquè has volgut venir entre nosaltres com a llum per a 

tota la humanitat. 
Que el teu Esperit ens obri la mirada interior del nostre cor perquè et sapiguem reconèixer 

tal com ho feren Anna i Simeó. 
Que l’Esperit Sant ens faci entendre que la llum que hem vist i acollit l’hem de comunicar i 

fer possible que il·lumini d’altres persones i se sentin captivades per tu. 
Avui volem agrair especialment pels avis i àvies i les persones grans de les nostres famílies i 

comunitats, per la seva dedicació als néts i el suport a tota la família en hores de crisi de valors; per 
la disponibilitat a col·laborar en activitats eclesials o de solidaritat; per la saviesa i serenitat amb 
què saben encarar la vida; per l’esperança i tots els valors que comuniquen als més joves; per la 
seva fidelitat a mantenir viva la flama de la fe i de l’esperança. 
                              "La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret. 


