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CREURE EN TEMPS D’INCEENÇA (II) 
 
Fe viscuda i experimentada 
La crisi actual ens urgeix a vetllar un altre aspecte de la fe bastant oblidat, a vegades, pels 
cristians. No n’hi ha prou de les institucions, ni els ritus, les pràctiques o les confessions de fe per a 
viure amb fermesa el lliurament personal a Déu. És necessària « l’experiència religiosa ». 
 Creure en Jesucrist 

La fe no és sols creure quelcom, sinó sobretot creure en el Déu revelat en Jesucrist. En realitat, la 
fe creix, es purifica i es rebusteix en nosaltres en la mesura en que som capaços d’escoltar i acollir 
Jesucrist. Ell és qui “inicia i culmina la nostra fe”(Hb 12,2). 
Lo més important, també avui, per a ser creient no és conservar “un dipòsit de doctrines” 
defensant-les contra l’atac de noves ideologies, potser per a molts més actuals i interessants. El 
que realment és decisius és trobar-se amb el Déu de Jesucrist i descobrir per experiència personal 
que Ell és qui pot respondre de manera plena a les preguntes més vitals, els anhels més profunds i 
les darreres necessitats. Poder dir com sant Pau:”Se molt bé en qui he cregut” (2Tm1,12). 
És una equivocació eludir Déu parapetant-nos darrera  dels nostres prejudicis, dubtes o 
escepticismes. L’honest i responsable es “cercar el seu rostre” i escoltar les seves crides. 
Necessitem com mai pregar, fer silenci, guarir-nos de tanta pressa, aturar-nos davant de Déu. 
L’experiència de la pregària individual i comunitària ens ajudarà a alliberar-nos de la nostra buidor 
interior, a criticar les nostres increences i obrir-nos amb més sinceritat al misteri del Déu viu. 
Us convidem de manera particular a apropar-vos més assíduament a la Paraula de Déu. Per al 
creient obrir la Bíblia no és llegir un llibre sinó escoltar a  Algú que posa llum i esperança en la seva 
vida. 
Avui servirà de poc a molts confessar rutinàriament les seves creences cristianes si no coneixen 
l’experiència d’aquesta comunicació amb Déu càlida, joiosa i revitalitzadora. Al contrari, els qui 
l’hagin experimentada podran dir també avui amb Pere:”Senyor ¿a qui aniríem? Tú tens paraules 
de vida eterna”(Jn 6,68). 
 Acollir el Déu gratuït 

El pragmatisme que impregna la nostra cultura rebaixant i pervertint també l’experiència religiosa 
ens obliga a recordar que a Déu l’hem de cercar més enllà d’allò que és útil o inútil. 
Quan el cristià s’agafa a un Déu “tapaforats” que li ve a sol·lucionar llurs creences o insuficiències 
mundanes, té el risc de restar un dia sense “déu”. Aquest “déu” anirà retrocedint i retirant-se de la 
vida en la mesura en que la ciència o la tècnica vagin solucionant els problemes. 
Però el Déu viu i veritable no pertany a la xarxa de necessitats i sol·lucions immediates en les que 
es mou el ser humà pragmàtic de l’actua’l cultura. L’experiència religiosa es situa en un altre nivell: 
en l’acollida a un Déu gratuït que consolida i dóna sentit a totes les dimensions de l’existència. Un 
Déu gratuït que, sense resoldre’ns els problemes “pràctics” de cada dia, ens fa més humans, més 
lliures, més capaços d’estimar, viure i crear. 
La crisi actual ha d’ensenyar-nos així a viure la fe en Déu sota el signe de la gratuïtat. L’hem de 
cercar com “misteri del món” i font gratuïta del nostre ésser. En Ell trobarem aquella salvació eterna 
i definitiva que els humans anhelem i que no ens la podem donar a nosaltres mateixos en aquesta 
vida terrestre. 
(Document dels bisbes del país basc. Quaresma-Pascua 1988) 
 



 
 
 
COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY:Jn 10,27-30 
 
     Era invierno. Jesús andaba paseando por el pórtico de Salomón,  
pronto, un grupo de judíos hacen corro alrededor de Jesús. El diálogo es tenso. Los judíos lo 
acosan con sus preguntas. Jesús les critica porque no aceptan su mensaje ni su actuación. En 
concreto, les dice: "Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas". ¿Qué significa esta 
metáfora? 

 
Jesús es muy claro: "Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco; ellas me siguen, y yo les 

doy la vida eterna". Jesús no fuerza a nadie. Él solamente llama. La decisión de seguirle depende 
de cada uno de nosotros. Solo si le escuchamos y le seguimos, establecemos con Jesús esa 
relación que lleva a la vida eterna. 

 
Nada hay tan decisivo para ser cristiano como tomar la decisión de vivir como seguidores de 

Jesús. El gran riesgo de los cristianos ha sido siempre pretender serlo, sin seguir a Jesús. De 
hecho, muchos de los que se han ido alejando de nuestras comunidades son personas a las que 
nadie ha ayudado a tomar la decisión de vivir siguiendo sus pasos. 

 
Sin embargo, ésa es la primera decisión de un cristiano. La decisión que lo cambia todo, porque 

es comenzar a vivir de manera nueva la adhesión a Cristo y la pertenencia a la Iglesia: encontrar, 
por fin, el camino, la verdad, el sentido y la razón de la religión cristiana. 

 
Y lo primero para tomar esa decisión es escuchar su llamada. Nadie se pone en camino tras los 

pasos de Jesús siguiendo su propia intuición o sus deseos de vivir un ideal. Comenzamos a 
seguirle cuando nos sentimos atraídos y llamados por Cristo. Por eso, la fe no consiste 
primordialmente en creer algo sobre Jesús sino en creerle a él. 

 
Cuando falta el seguimiento a Jesús, cuidado y reafirmado una y otra vez en el propio corazón y 

en la comunidad creyente, nuestra fe corre el riesgo de quedar reducida a una aceptación de 
creencias, una práctica de obligaciones religiosas y una obediencia a la disciplina de la Iglesia. 

 
Es fácil entonces instalarnos en la práctica religiosa, sin dejarnos cuestionar por las llamadas que 
Jesús nos hace desde el evangelio que escuchamos cada domingo. Jesús está dentro de esa 
religión, pero no nos arrastra tras sus pasos. Sin darnos cuenta, nos acostumbramos a vivir de 
manera rutinaria y repetitiva. Nos falta la creatividad, la renovación y la alegría de quienes viven 
esforzándose por seguir a Jesús".                                                            José Antonio Pagola 
 
 
 
INTENCIONS  DE  MISSA: 
 

DISSABTE20 20h. Junquera-Ezquerra 
DIUMENGE:21 11h. 

13h. 
Esposos Joan i Victòria 

DILLUNS:22  20h. Melcior Solans Torres 
DIMARTS:23 20h. Núria Gaig; Acció de gràcies 
DIMECRES:24 20h.  
DIJOUS:25 20h. Vila-Oliveras; Josep Mª Mestres Gelabert; Josep 

Mª Mestres; Enriqueta 
DIVENDRES:26 20h.  
DISSABTE:27 20h. Dolors; Quimeta 
DIUMENGE:28                   11h. 

13h. 
 
Juan-José Garriga Calonge 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_Pagola�


REUNIONS: 
DIMECRES 24, a les 21’15h grup de “Justícia i Pau” 

 

TROBADA DE BISBES, PREVERES I DIAQUES, DE CATALUNYA,   A   POBLET 
Aquest dilluns, dia 22, tots els bisbes de Catalunya han convocat als preveres i diaques a una jornada 
al Monestir de Poblet a on es farà una conferència per part del cardenal de Viena, Christof Schöborn ; 
un concert amb el nou orgue ; la concelebració de l’eucaristia  i el dinar de germanor. 
 

SANT JORDI  i  LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 
 

                                                  Dues dates per a tenir         
                                                       present en la nostra pregària als qui    

                         són els patrons de la nostra nació, 
                         perquè ens donin  força per anar  
                         endavant forjant el nostre futur amb  
                         els valors de l’evangeli, donat que són 
                        cristianes les arrels del nostre poble. 

 

 
SORTIDA DIA 1 DE MAIG A MURA (EL BAGES) 

Poble pintoresc que conserva tot el seu encant medieval amb carrers i places a l’entorn de l’Església 
romànica de Sant Martí. Situat a 454 m d’altitud, en ple Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i 
l'Obac, es troba envoltat de carenes, torrents, gorgs, coves, fonts i balmes que podreu descobrir 
seguint algun dels nombrosos camins i senders. 
Preu de la sortida tot inclòs es de 50€ 

 
 
                                                                           

 
 
 
 
 
 

 

PARRÒQUIA DELS SANTS JUST I PASTOR 
Plaça de l’Església  n 4.  08960 - SANT JUST DESVERN 

Tel: 93 371 12 97. Fax: 93 473 68 14 
E-Mail: justipastor@telefonica.net 

www.santjust.org/parroquia 
Web diòcesi de Sant Feliu: www.bisbatsantfeliu.cat 

Despatx parroquial: dimarts i dijous, de 18 a 20 
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