
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sant Just Desvern,  8 de Setembre de 2013. Nº 31 
 

Document del Concili Vaticà II “Gaudium et Spes”, sobre l’Església i 
el món contemporani (fragment) 
 

 (10)“Les grans qüestions de la humanitat : En realitat, els desequilibris que pateix el 
món contemporani estan lligats amb aquell desequilibri més fonamental que té l’arrel 
en el cor de l’home. Efectivament, en el mateix home es troben enfrontats molts 
elements. Perquè, mentre per una banda, com a criatura, palpa de mil maneres els 
seus propis límits, per l’altra banda se sent il·limitat en els seus anhels i cridat a una 
vida superior. Atret per moltes sol·licitacions, sempre es veu obligat a escollir-ne 
alguna i, per tant a renunciar a les altres. Encara més, feble i pecador com és, no 
rarament fa allò que no voldria i deixa de fer allò que voldria. La conseqüència és que 
sofreix en ell mateix una divisió, de la qual provenen, al seu torn, tantes i tan greus 
discòrdies en la societat. Cert, molts que viuen infectats per un materialisme pràctic 
són ben lluny de tenir la clara percepció d’aquest drama, o bé encara, oprimits per la 
misèria, no tenen manera de reflexionar-hi. Molts d’altres ja es pensen quedar 
satisfets amb la interpretació pluralista dels fets. 
 
Alguns, encara, esperen l’alliberament veritable i total de la humanitat únicament dels 
esforços de l’home, i estan persuadits que el futur regne de l’home sobre la terra 
satisfarà tots els desigs del cor. Ni falten tampoc els qui, desesperant de trobar un 
sentit a la vida, lloen l’audàcia d’aquells que considerant l’existència humana buida de 
tota significació, s’esforcen per donar-li’n una de plena només amb el propi  
enginy. Malgrat això, davant l’evolució actual del món, cada dia són més nombrosos 
els qui es plantegen les qüestions més fonamentals o les perceben amb renovada 
agudesa: ¿Què és l’home?¿Quin sentit tenen el dolor, el mal, la mort, que continuen 
existint malgrat els progressos?¿Què aportar l’home a la societat i què pot esperar-
ne?¿Què vindrà després d’aquesta vida terrenal? 
 
L’Església creu que Crist, mort i ressuscitat per tothom, dóna a l’home, mitjançant el 
seu Esperit, llum i força perquè pugui respondre a la seva vocació suprema; i que, 
sota el cel, no hi ha cap altre nom donat als homes que pugui salvar-los. Creu 
igualment que la clau, el centre i el fi de tota la història humana es troben en el 
Senyor i Mestre. L’Església afirma també que per sota de tots els canvis hi ha moltes 
realitats immutables: aquestes tenen el seu últim fonament en Crist, que és sempre el 
mateix: ahir, avui i pels segles. Així a la llum de Crist, imatge del Déu invisible, 
engendrat abans de tota la creació, el Concili vol adreçar-se a tothom per esclarir el 
misteri de l’home i col·laborar en la recerca d’una solució als principals problemes del 
nostre temps”. 
 
 
 



COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Lucas, 14, 25-33                                                         
 
Jesús va camino de Jerusalén. El evangelista nos dice que le “acompañaba mucha 
gente” . Sin embargo, Jesús no se hace ilusiones. No se deja engañar por 
entusiasmos fáciles de las gentes. A algunos les preocupa hoy cómo va 
descendiendo el número de los cristianos. A Jesús le interesaba más la calidad de 
sus seguidores que su número.  
 
De pronto “se vuelve” y comienza a hablar a aquella muchedumbre de las exigencias 
concretas que encierra el acompañarlo de manera lúcida y responsable. No quiere 
que la gente lo siga de cualquier manera. Ser discípulo de Jesús  
es una decisión que ha de marcar la vida entera de la persona.  
 
Jesús les habla, en primer lugar de la familia. Aquellas gentes tienen su propia 
familia: padres y madres, mujer e hijos, hermanos y hermanas. Son sus seres más 
queridos y entrañables. Pero, si no dejan a un lado los intereses familiares para 
colaborar con él en promover una familia humana, no basada en lazos de sangre sino 
construida desde la justicia y la solidaridad fraterna, no podrán ser sus discípulos.  
 
Jesús no está pensando en deshacer los hogares eliminando el cariño y la 
convivencia familiar. Pero, si alguien pone por encima de todo el honor de su familia, 
el patrimonio, la herencia o el bienestar familiar, no podrá ser su discípulo ni trabajar 
con él en el proyecto de un mundo más humano.  
Más aún. Si alguien solo piensa en sí mismo y en sus cosas, si vive solo para 
disfrutar de su bienestar, si se preocupa únicamente de sus intereses, que no se 
engañe, no puede ser discípulo de Jesús. Le falta libertad interior, coherencia y 
responsabilidad para tomarlo en serio.  
 
Jesús sigue hablando con crudeza: “Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede 
ser mi discípulo” . Si uno vive evitando problemas y conflictos, si no sabe asumir 
riesgos y penalidades, si no está dispuesto a soportar sufrimientos por el reino de 
Dios y su justicia, no puede ser discípulo de Jesús.  
No se puede ser cristiano de cualquier manera. No hemos de confundir la vida 
cristiana con formas de vivir que desfiguran y vacían de contenido el seguimiento 
humilde, pero responsable a Jesús.  
 
Sorprende la libertad del Papa Francisco para denunciar estilos de cristianos que 
poco tienen que ver con los discípulos de Jesús: “cristianos de buenos modales, pero 
malas costumbres”, “creyentes de museo”, “hipócritas de la casuística”, “cristianos 
incapaces de vivir contra corriente”, cristianos “corruptos” que solo piensan en sí 
mismos, “cristianos educados” que no anuncian el evangelio...  
                                                             José Antonio Pagola 
 
 
 INTENCIONS  DE  MISSA: 
 

DISSABTE:7 20h  
DIUMENGE:8 11h 

13h.. 
 
difunts família Junquera-Ezquerra 

DILLUNS:9 20h. Margarita 
DIMARTS:10 20h  
DIMECRES:11 11h. Mn. Ramon Grané Prats 
DIJOUS:12 20h Juan-José Garriga Calomge 
DIVENDRES:13 20h  
DISSABTE:14  20h difunts: Samuel i Rosa. 
DIUMENGE:15                    11h   

13h. 
 
Salvador Juan 

 
 
 
 
 



 
 
 
 REUNIONS : 
DILLUNS dia 9 , a les 10 del mati grup acollidors de promesos i a les 20’45 grup 
d’acollidors per al baptisme. 
DIMARTS dia 10, a les 16’30 grup de catequistes. 
DIJOUS dia 12, a les 20’45 grup dels programes de ràdio. 
 
 MATRIMONI: 
Han celebrat el seu matrimoni: Nino Aguilar Kroh amb Dorota Orowiecka. Que siguin 
fidels en l’amor més joiós. 
 
 CONDOL: 
El donem als familiars de Josep Aris Ferrer. Que gaudeixi de la pau del Crist. 
 
 DIMECRES  DIA  11  DE  SETEMBRE: 
LA  MISSA  ES CELEBRARÀ  A  LES  11 h. 
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