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ACABEM EL RECORREGUT D’UN ALTRE CURS
Amb la celebració especial de l’eucaristia d’aquest diumenge i el dinar de germanor el
Consell Pastoral vol expressar que el recorregut que hem fet al llarg d’aquest curs, amb el
que suposa d’activitat pastoral en els grups, la intencionalitat de treballar a la llum del lema
per forjar una parròquia acollidora i socialment atenta, que aportés fer-nos adonar, si cal
més, del nostre compromís social com a cristians que som. També, que estigues present
en els comentaris i homilies de les nostres celebracions, en la seva diversitat. L’oferta de
conferències i aportacions sensibilitzadores socials. Donar a conèixer més, respostes a
favor dels que ho passen més malament. L’oferta de col·laborar en projectes que volen
donar respostes davant la situació de crisi dels nostres dies.....
Al llarg de mesos des de l’octubre de l’any passat ho hem anat treballant i oferint a qui
volgués pujar al tren de la responsabilitat social que comporta el fet d’estar atent a l’entorn
nostre per a poder oferir a qui podem ajudar, donant la ma no només solidària (que pot ser
de paternalisme o des d’una postura superior), sinó de veritable caritat, que vol dir,
implicar-se en el problema del germà.
El diumenge passat, dia 17, a la celebració de l’eucaristia de les 11h. hi va haver, com
sabeu, la participació en el comentari a l’evangeli del “bon samarità”. Em sembla que ens
van fer bé tots els comentaris que es van llegir. Amb tot, crec que el millor va ser l’estona
que cadascú hi va dedicar a casa. Aturar-se davant la Paraula de Déu, pensar què em diu
a mi Jesús, què em suposa com a conseqüència en la meva manera de pensar i actuar, és
el millor que podem fer sempre quan ens encarem amb l’evangeli per a fer-lo viu a través
de les obres del nostre viure amb tothom que ens envolta.
Penseu que encara que no ho llegíssiu en veu alta, si ho vareu treballar, i això ha servit per
a prendre un costum de fer-ho sempre, per a vetllar per a nosaltres i tenir més consciència
de que hem d’actuar atents als altres amb la vigoria de l’Esperit que l’evangeli vol infondre
en els nostres cors, ha estat una bona cosa.
Aquesta celebració de l’acabament d’un curs, no és la clausura i tancament del treball en
la caixa dels records, sinó de fer-ne vida per sempre i estil de viure. La nostra fidelitat no
és a temes proposats, sinó a Jesús. Ell no es mereix que resti en el passat, sinó en el
present més viu de cada dia, de cada trobada amb persones, de cada celebració, de cada
situació social, de cada esdeveniment gran o petit....
Amb això, també vull dir, que acabem el recorregut organitzat, preparat, mediatitzat, més
llegit....Però tots som conscients que no hi ha acabament en el compromís social, en el ser
atents als altres, en el viure amb una veritable fe en Jesús per a viure amb la caritat tal
com ell ho va fer.
Mn. Joaquim Rius

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY:
Mc 4,26-34
A Jesús le preocupaba mucho que sus seguidores terminaran un día
desalentados al ver que sus esfuerzos por un mundo más humano y dichoso no
obtenían el éxito esperado. ¿Olvidarían el reino de Dios? ¿Mantendrían su confianza
en el Padre? Lo más importante es que no olviden nunca cómo han de trabajar.
Con ejemplos tomados de la experiencia de los campesinos de Galilea, les
anima a trabajar siempre con realismo, con paciencia y con una confianza grande. No
es posible abrir caminos al Reino de Dios de cualquier manera. Se tienen que fijar en
cómo trabaja él.

Lo primero que han de saber es que su tarea es sembrar, no cosechar. No
vivirán pendientes de los resultados. No les han de preocupar la eficacia ni el éxito
inmediato. Su atención se centrará en sembrar bien el Evangelio. Los colaboradores
de Jesús han de ser sembradores. Nada más.
Después de siglos de expansión religiosa y gran poder social, los cristianos
hemos de recuperar en la Iglesia el gesto humilde del sembrador. Olvidar la lógica del
cosechador que sale siempre a recoger frutos y entrar en la lógica paciente del que
siembra un futuro mejor.
Los comienzos de toda siembra siempre son humildes. Más todavía si se
trata de sembrar el Proyecto de Dios en el ser humano. La fuerza del Evangelio no es
nunca algo espectacular o clamoroso. Según Jesús, es como sembrar algo tan
pequeño e insignificante como "un grano de mostaza" que germina secretamente en el
corazón de las personas.
Por eso, el Evangelio solo se puede sembrar con fe. Es lo que Jesús quiere
hacerles ver con sus pequeñas parábolas. El Proyecto de Dios de hacer un mundo
más humano lleva dentro una fuerza salvadora y transformadora que ya no depende
del sembrador. Cuando la Buena Noticia de ese Dios penetra en una persona o en un
grupo humano, allí comienza a crecer algo que a nosotros nos desborda.
En la Iglesia no sabemos en estos momentos cómo actuar en esta situación
nueva e inédita, en medio de una sociedad cada vez más indiferente a dogmas
religiosos y códigos morales. Nadie tiene la receta. Nadie sabe exactamente lo que
hay que hacer. Lo que necesitamos es buscar caminos nuevos con la humildad y la
confianza de Jesús.
Tarde o temprano, los cristianos sentiremos la necesidad de volver a lo
esencial. Descubriremos que solo la fuerza de Jesús puede regenerar la fe en la
sociedad descristianizada de nuestros días. Entonces aprenderemos a sembrar con
humildad el Evangelio como inicio de una fe renovada, no transmitida por nuestros
esfuerzos pastorales, sino engendrada por él.
José Antonio Pagola

 INTENCIONS DE MISSA:
DISSABTE:16
DIUMENGE:17
DILLUNS:18
DIMARTS:19
DIMECRES:20
DIJOUS:21
DIVENDRES:22
DISSABTE:23
DIUMENGE:24

20h
12h
20h
20h.
20h.
20h.
20h.
20h
11h.

difunts família Segura-Romero; Dario Cicorossi
esposos Àngel i Obdùlia
Esposos Joan i Àngela; Nacho Martínez (4art. Ani.)
Miguel Martín González (1er aniv.)
difunts família Bosch-Carreté
Núria Gaig.
Ferran Ruiz Riera (23 aniv.), esposos Esperança i Ventura Orriols i
filla Esperança

13h
 REUNIONS:
DIVENDRES 22, a les 21h., Consell Pastoral
 COL·LECTA DE CORPUS A FAVOR DE CÀRITAS
Es va recollir la qüantitat de 906.25 € que s’entregaran a la institució.
 AQUEST DIUMENGE CONCERT
Aquest diumenge, a les 19 h., a la nostra església, oferirà un concert coral i acompanyat amb
orquestra i solistes, el cor AMALGAMA.
Amb música, entre d’altres, de W..A..Mozart i de J. Haydn.
A l’entrada es farà una aportació de 6 €.

TREBALL DE LA COMUNITAT
SOBRE L’OBJECTIU DIOCESÀ
“EL COMPROMÍS SOCIAL CRISTIÀ”
APORTACIONS A L’HOMILIA COL·LECTIVA DE
L’EVANGELI DEL BON SAMARITÀ (Lc 10, 25-37)
EL DIUMENGE 10 DE JUNY 2012
Preguntes orientatives per a treballar el text:
A -- En el nostre temps, es donen situacions semblants? Quines?
Com reacciono davant d’elles?
B – Jo, què considero més important en aquest evangeli?
C -- En què insisteix més Jesús? Per què?
D -- Què em demana Jesús que canviï en la meva manera
de pensar i en el meu actuar?



-Hem d’estar alertes a la REALITAT i ACTUAR després

de jutjar-la a la llum de l’evangeli. Aquesta actuació
comporta una RELACIÓ amb els altres i un DONAR-SE.








Podem considerar que la societat està CASTIGADA PELS PODEROSOS i necessita dels
gestos de la gent petita per anar endavant.

Els “altres” dels quals parla Jesús són els que pateixen una SITUACIÓ INJUSTA. Es
necessiten samaritans per canviar això; i és possible de fer-ho puix que hi ha molta gent bona a
imitar.
Cal ESTIMAR a tothom sense cap tipus de distinció.
Actualment anem atabalats per la vida i NO VEIEM “els altres”. Estem actuant bé si ens passa
això?



Els APALLISSATS d’avui en dia són molt a prop nostre. Els ajudem?
n cassos com els de l’evangeli,a vegades, ens justifiquen:
”JO, COM SI SENTÍS PLOURE”.



No hem de fer sinó ESTIMAR DÉU I ELS ALTRES.





El samarità respecte al maltractat EL VEU, S’ATURA, ES COMPADEIX, SE’L CARREGA, SE’N
FA CÀRREC i TORNA per veure si ha de fer un pas més. A nosaltres se’ns demana una
CONVERSIÓ en aquest sentit.



Què n’espera el Senyor de mi? Doncs que estigui ATENT i A PUNT.



La lliçó de l’evangeli de Lluc és que cal AJUDAR SENSE ESPERAR RES A CANVI.



ESTIMAR SENSE MESURA als altres tan sols es pot fer si s’ESTIMA A DÉU.



Per TENIR LA VIDA ETERNA cal actuar AQUÍ, segons diu Crist al mestre de la llei.



La coneixença de Jesús ens porta a ESTIMAR i a referir a ell la nostra vida.

FAN FALTA

HACEN FALTA

POTS DE CIGRONS CUITS
POTS DE MONGETES CUITES
POTS DE LLENTIES CUITES
OLI
LLAUNES DE TONYINA

BOTES DE GARBANZOS COCIDOS
BOTES DE JUDIAS COCIDAS
BOTES DE LENTEJAS COCIDAS
ACEITE
LATAS DE ATÚN

LLAUNES DE SARDINES
LLAUNES DE TOMÀQUET TRITURAT
LLET DESNATADA
PASTILLES PER FER SOPA
LLET CONDENSADA
CARTRÓ DE BROU
GEL DE BANY
DETERGEN PER RENTAR ROBA
SABÓ PER RENTAR PLATS

LATAS DE SARDINAS
LATAS DE TOMATE TRITURADO
LECHE DESNATADA
PASTILLAS PARA HECER SOPA
LECHE CONDENSADA
CARTON DE CALDO
GEL DE BAÑO
DETERGENTE PARA LA ROPA
JABÓN PARA LAVAR PLATOS
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