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CLAUSURA SOLEMNE DE “L’ANY DE LA FE”   AMB     
                                            CELEBRACIÓ A LA CATEDRAL  

 

Tots ja ho sabeu per la transcripció de la carta del nostre bisbe, que se us va 
fer avinent, per mitjà d’aquest full, fa dos diumenges, que el diumenge 27 
d’aquest mes a les 18h. i en el marc de la celebració eucarística presidida pel 
bisbe Agustí, es clausurarà en l’àmbit de la nostra Església diocesana tot 
aquest Any anomenat de la Fe, que en tota l’Església universal ha estat 
celebrat. 
En el recorregut d’aquest any que va des de la festa de Jesucrist rei de 
l’univers de l’any passat fins aquest diumenge que correspon a la mateixa 
diada del present, ben segur que s’han fet molts actes arreu entorn del motiu 
de la dedicació que era pensar en la nostra fe cristiana, créixer en l’acceptació 
de Jesucrist més centrat en la nostra vida per a viure amb més testimoniatge 
enmig de la nostra societat d’acord amb la fe que diem professar. 
Aquest motiu era el desig del Papa, aleshores Benet XVI.  No es tracte de 
complaença per tot el que s’ha fet amb les ofertes des de les parròquies i des 
de la diòcesi. No es vol clausurar, amb bombo i platerets, el treball realitzat, 
sinó donar gràcies per les oportunitats que hem tingut cadascú per aprofundir 
en la nostra fe personal, no sols amb reflexió i estudi de textos que ho 
facilitessin, amb aprofundiment de la Paraula de Déu amb ganes d’una 
espiritualitat que faci més autèntica la fe que animi a perseverar amb 
esperança i viure amb una caritat que no sigui de sentiment sinó amb obres i 
de veritat, ¿Ho hem treballat una mica? 
Tots els que estarem reunits entorn de Jesucrist amb el nostre pastor i els seus 
col·laboradors, serem el signe del que cal tenir consciència. Quant més estem 
centrats en Jesús i treballem, celebrem, preguem i siguem testimonis vius de la 
nostra fe després en la vida de cada dia i en els llocs a on ens movem, haurem, 
de veritat, aprofitat aquest any que es clou institucionalment, però que ha de 
ser una flama sempre encesa que il·lumini per anar, tots més, vers Jesús. 
El valor de la fe exigeix compartir-la amb la manera de viure i comunicar-la als 
qui ens envolten.  No en trauríem res de fer aquestes celebracions, amb anys 
de dedicació, si no aporta res a la nostra vida personal i conseqüentment una 
viva renovació a les nostres comunitats parroquials. 
Serà una bona ocasió per a suplicar al Senyor que ens “doni més fe” a tots els 
que formem l’Església de St. Feliu de Llobregat i tota l’Església universal en 
aquest temps nostre tan complicat i poder aportar més esperança i més valor 
evangèlic a la vida que ena ajudi a tos a ser més feliços. 
 
Trobem-nos, doncs, en la celebració del proper diumenge a les 18h, a la 
catedral de St.Feliu.           Mn. Joaquim Rius 



 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY:  Lc 21, 5-19 

 
En los evangelios se recogen algunos textos de carácter apocalíptico en los que no es 
fácil diferenciar el mensaje que puede ser atribuido a Jesús y las preocupaciones de 
las primeras comunidades cristianas, envueltas en situaciones trágicas mientras 
esperan con angustia y en medio de persecuciones el final de los tiempos.  
 

Según el relato de Lucas, los tiempos difíciles no han de ser tiempos de lamentos y 
desaliento. No es tampoco la hora de la resignación o la huida. La idea de Jesús es 
otra. Precisamente en  
tiempos de crisis “tendréis ocasión de dar testimonio”. Es entonces cuando se nos 
ofrece la mejor ocasión de dar testimonio de nuestra adhesión a Jesús y a su 
proyecto.  
 

Llevamos ya cinco años sufriendo una crisis que está golpeando duramente a muchos. 
Lo sucedido en este tiempo nos permite conocer ya con realismo el daño social y el 
sufrimiento que está generando. ¿No ha llegado el momento de plantearnos cómo 
estamos reaccionando?  
 

Tal vez, lo primero es revisar nuestra actitud de fondo: ¿Nos hemos posicionado de 
manera responsable, despertando en nosotros un sentido básico de solidaridad , o 
estamos viviendo de espaldas a todo lo que puede turbar nuestra tranquilidad? ¿Qué 
hacemos desde nuestros grupos y comunidades cristianas? ¿Nos hemos marcado una 
línea de actuación generosa, o vivimos celebrando nuestra fe al margen de lo que está 
sucediendo?  
 

La crisis está abriendo una fractura social injusta entre quienes podemos vivir sin 
miedo al futuro y aquellos que están quedando excluidos de la sociedad y privados de 
una salida digna. ¿No sentimos la llamada a introducir algunos “recortes” en nuestra 
vida para poder vivir los próximos años de manera más sobria y solidaria?  
 

Poco a poco, vamos conociendo más de cerca a quienes se van quedando más 
indefensos y sin recursos (familias sin ingreso alguno, parados de larga duración, 
inmigrantes enfermos...) ¿Nos preocupamos de abrir los ojos para ver si podemos 
comprometernos en aliviar la situación de algunos? ¿Podemos pensar en alguna 
iniciativa realista desde las comunidades cristianas?  
 

No hemos de olvidar que la crisis no solo crea empobrecimiento material. Genera, 
además, inseguridad, miedo, impotencia y experiencia de fracaso. Rompe proyectos, 
hunde familias, destruye la esperanza. ¿No hemos de recuperar la importancia de la 
ayuda entre familiares, el apoyo entre vecinos, la acogida y el acompañamiento desde 
la comunidad cristiana...? Pocas cosas pueden ser más nobles en estos momentos 
que el aprender a cuidarnos mutuamente.                             José-Antonio Pagola 

 

INTENCIONS  DE  MISSA: 
 

DISSABTE:16 20h. MISSA  FAMILIAR 

DIUMENGE:17 11h. 
 
13h. 

difunts Llorenç Rosell i Madrona Bosch 

DILLUNS:18 20h. difunts família Bosch-Salinas 

DIMARTS:19 20h.  

DIMECRES:20 20h. difunts Magí Rosell i Maria Closa 

DIJOUS:21 20h.  

DIVENDRES:22 20h.  

DISSABTE:23 20h. Núria Gaig 

DIUMENGE:24                  11h. 
13h. 

 



 



 
 
 
 
REUNIONS: 
DIMARTS dia 19, a les 10’00h. grup  “Nostra Dona”.  
                              des de les 10`30h.els preveres amb el Bisbe a la 
                              Casa de l’Església. 

                           a les 17h. grup de “Vida Creixent” 
DIVENDRES dia 22, des de les 12h. preveres de l’arxiprestat a la   
                            Casa de l’Església.   

     
CONCERT : 
El proper divendres dia 22, a les 21h. la Coral Amalgama oferirà un concert en 
la nostra església. 

 
L’Escola Núria 
 

Aquest proper dimecres dia 20 a les 17h. es reuniran a 
l’antiga escola els avis i avies que es reunien cada setmana 
pel projecte que es feia del “Casal Núria” i  
Faran un berenar de comiat. 
A partir d’aquell dia s’acabarà l’activitat depenent de Càritas 
per la gent gran, i es tancarà l’edifici. 
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