
Aquest any la litúrgia ens porta al Cicle A i 
per tant, com sabeu, tots els diumenges lle-
gim l’evangeli de Mateu, però qui era Mateu? 
Doncs era un israelita que recaptava impos-
tos, un publicà, un personatge mal vist pel 
seu poble i, per tant, un pecador públic. Als 
evangelis de Marc i Lluc, a Mateu se’l coneix 
amb el nom de Leví (Marc 2,13-14; Lluc 5,27-
28). En aquell temps una persona podia tenir 
dos noms. Possiblement quan Jesús va cridar 
un tal Leví, li va posar el nom de Mateu, que 
significa Regal de Déu. Així Déu li regala una 
nova missió, la de col·laborador del seu Reg-
ne. La seva història canvia quan Jesús hi fixa 
la seva mirada (recordo que hi ha un quadre 
de Caravaggio que ho expressa molt bé) i el 
convida a seguir-lo, a formar part de la seva 
colla (Mateu 10,1-3), els qui asseguts en dot-
ze trons (Mateu 19,28) aplegaran tots els po-

bles (Mateu 28,19) en un sol poble, el Poble 
de Déu.

L’Evangeli de Mateu, s’escriu cap allà l’any 85 
des de l’església d’Antioquia de Síria i reprèn 
la tradició de l’evangeli de Marc. Va dirigit a 
comunitats judeo-cristianes que coneixien les 
escriptures, per això l’evangeli de Mateu és el 
que més cites té de l’Antic Testament. Però a 
banda d’anar dirigit als jueus és obert a tots 
els pobles, en aquest sentit Mateu dóna molta 
importància al fragment evangèlic dels Mags.

Mateu té una gran preocupació per la bona 
marxa de la comunitat cristiana i això es re-
flexa en el seu evangeli. Que les paraules de 
Marc, doncs, ens ajudin a fer un correcte 
seguiment de Jesús i a treballar per la bona 
marxa de la nostra comunitat parroquial.
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AVUI PARLEM DE...

QUI ERA MATEU?
Mn. Joan Nadal
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Digueu senzillament sí, 
quan és sí, no quan és no,
tot allò que direu de més
ve del Maligne.

Mt 5,17-37

CULTES

DIUMENGE VI DE DURANT L’ANY. Missa de 
vigília, dissabte a les 8 del vespre. Diumenge, 
missa a 2/4 de 10 del matí, 11 en castellà, 12 
del migdia i 8 del vespre.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS. 
Cada dia a les 8 del vespre.

PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada di-
mecres a 2/4 de 9 del vespre.

PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS ME-
NUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, de 
setembre a maig, a 2/4 de 6 de la tarda, pregà-
ria familiar amb els més petits.

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 13 de 
febrer, a 1/4 de 7 de la tarda, trobada del grup 
Sant Pau i el mateix dia a 2/4 de 8 del vespre, 
trobada del grup Sant Lluc.

CURS BÍBLIC. Dijous dia 16 de febrer, a les 9 
del vespre, curs bíblic a càrrec de Jaume Bala-
teu. Tema: La Carta als Gàlates.

VI TROBADA DE PARRÒQUIES. Dissabte 
dia 18 de febrer, de 2/4 de 10 a 2 del migdia, 
a l’escola dels Salesians, es farà la VI Trobada 
de Parròquies. Entrada pel carrer Don Bosco. 
El tema que es treballarà serà: Per una Església 
Sinodal: Eixampla la teva tenda. Ens ajudaran a 
la refl exió la germana Conxita Baños, religiosa 
Vedruna i Mn. Joan Làzaro, rector de les parrò-
quies d’Ullastrell, Viladecavalls i Sagrada Família 
de Terrassa. Inscripcions a la mateixa escola. 
Donatiu: 3€.

PREGÀRIA 0-7. Dissabte dia 18 de febrer, a 2/4 
de 6 de la tarda, pregària amb els més petits de 
la comunitat.

FE D’ERRATES. En el Portaveu del passat 29 
de gener hi ha un errada en el nom d’una em-
presa col·laboradora del Rebost Parroquial. Es 
tracta de Roig Bellvehí a qui reiterem el nostre 
agraïment.


