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«FA MÉS FELIÇ DONAR QUE REBRE» 

En el capítol 20, verset 35 del llibre dels Actes dels Apòstols, en un discurs 

que sant Pau fa als dirigents de l’església d’Efes, els recorda aquesta frase 

que ell atribueix a Jesús: «Fa més feliç donar que rebre».  La frase en 

qüestió, a primer cop d’ull,  sorprèn perquè ens han fet entendre justament 

el contrari, és a dir, que val més rebre que donar. De quina banda hi ha la 

raó?  

En una entrevista molt recent, a un neurocirurgià se li pregunta: Què val la 

pena en la vida? I, el neurocirurgià, de seixanta-cinc anys, respon: «La 

família i els amics, perquè sense ells no pots tenir salut mental». I després 

afegeix això: «I sabem que la ruta més fiable cap a la felicitat personal és 

fer feliços a d’altres». Per tant, aquest metge anglès, en aquest punt, 

donaria la raó a la frase atribuïda a Jesús.  

En la nostra època en què l’individualisme va augmentant com a forma de 

vida – el primer jo i després jo i a nivell social quedar-se a casa i prescindir 

de tota la resta-  és un regal de Déu que hi hagi persones intel·ligents i 

d’una gran qualitat moral com aquest metge –que afirma que s’ha passat la 

vida a l’hospital St. George de Londres i les vacances fent voluntariat- que 

donin testimoni que la felicitat no passa per l’individualisme. El mateix que 

ens diu aquest metge, sovint ho diuen els mossens en les seves homilies i 

els papes i bisbes en els seus documents, però no els fem cas o poc cas. I 

aquest metge que en l’entrevista planteja  el famós i preocupant  problema 

del mal i Déu: «Veus els teus pacients, sovint nens, patir coses tremendes i 

la idea d’un Déu benèvol s’esfuma», i, no obstant i això, és capaç de dir que 

el camí vers la felicitat personal és fer feliços els altres, és a dir, està en 

l’òrbita del missatge de Jesús. 

Només una mirada i una actitud generosa envers les persones que ens 

envolten pot salvar el món. No sabem perquè el metge diu això, potser la 

raó última és el que deia també un anglès, un filòsof: «El que és honorable, 

el que és just, el que és apropiat, el que és generós, s’apodera del cor i ens 

anima a abraçar-ho i a adoptar-ho». I, hi podríem afegir, que s’apodera, 

almenys, del cor d’algunes persones com aquest metge i per això el món, 

malgrat tots els seus defectes, se sosté i fa camí. Que aquests bons 

exemples que trobem ens ajudin a creure de debò que «fa més feliç donar 

que rebre».    



El papa Francesc, comentant aquesta frase atribuïda a Jesús, diu: «Hom no 

viu millor si fuig dels altres, si s’amaga, si es nega a compartir, si es 

resisteix a donar, si es tanca en la comoditat. Això no és més que un lent 

suïcidi». (cf. La joia de l’evangeli, 272).  

El mossèn  

AGENDA 

SOLEMNITAT DE SANT JOSEP, ESPÒS DE LA VERGE MARIA 

Dissabte, dia 19 de març, a les 11 del matí, a l’església parroquial, 

celebrarem la missa en honor de sant Josep. 

 

DIUMENGE DE RAMS 

Diumenge, dia 20, és diumenge de Rams. La benedicció dels rams serà, 

a la plaça de l’església, a les 12,30 h (2/4 d’una del migdia). 

Recordeu que la benedicció dels rams i la missa que se celebra a 

continuació formen una unitat, per tant, seria desitjable que els qui 

participen en la benedicció participessin també en la missa.     

INTENCIONS DE MISSES: Dijous, dia 17: pels esposos Ramon i Dolors, 

difunts; dissabte, dia 19: per a la Maria José i la seva família; i pels difunts 

de la família Arumí i Riera; diumenge, dia 20: pel poble de Viladrau; dijous, 

dia 24: per la intenció del qui ha fet l’almoina; dissabte, dia 26: pel poble de 

Viladrau; diumenge, dia 27: pel poble de Viladrau. 

VIACRUCIS: cada dissabte de Quaresma, a l’església parroquial, mitja hora abans 

de la missa: a les 19h (a  les set del vespre). Exhortem, si no hi podeu assistir, 

de fer el viacrucis a casa, almenys un cop cada setmana.  

INFORMACIONS  

DEFUNCIÓ: El proppassat dia 2 de març, a les dotze del migdia, a l’església 

parroquial, es va celebrar la missa exequial de Montserrat Llorà i Almeda, de 51 

anys d’edat, natural de Vic i resident a Barcelona. Va morir a Barcelona, el dia 1 de 

març. Reposi en pau.   

COL·LECTA FUNERAL: en el funeral del proppassat dia 2 de març es van recollir 

43,63 euros. D’aquest import en farem, com sempre,  tres parts iguals: per 

Càritas-Mans Unides; per misses pels difunts; i per obres parroquials.  

ASSAIG DELS CANTS DE SETMANA SANTA: dilluns, dimarts i dimecres sant 

(21, 22 i 23 març), de 5 a 6 de la tarda, hi haurà, a la rectoria l’assaig de cants. 

Tothom hi és convidat.   


