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CREC EN L’ESPERIT SANT,
QUE INFON LA VIDA (4)
L’Esperit Sant ha estat en l’Occident, fins fa poc temps, el gran desconegut per a
la teologia, l’espiritualitat i la pastoral. Cal reconèixer que l’altre “pulmó” de
l’Església catòlica –l’Orient- ha conservat, en canvi, una consciència més gran i
una pràctica molt més viva de qui és l’Esperit Sant en l’Església. Una de les
qüestions d’aquest oblit en l’Occident es deu segurament a llò que s’esdevingué
quan, en altres temps de la història de l’Església fou redescoberta la força de
l’Esperit Sant, quan els excessos i les exageracions, amb tot el que suposa de
necessària reestructuració, ha deixat en la memòria eclesial un record ne massa
agradable que ha dut més fàcilment cap a una mena de posició defensiva
subconscient.
Si Crist, doncs, no hagués ressuscitat i pujat a la dreta de Déu i amb això tot
s’hagués conclòs, ¿De quina manera la seva victòria ens afectaria? Seria tenir, a
tot estirar, l’esperança de poder arribar un dia allà on ha arribat un dels nostres, el
nostre Cap i Pastor. Però allò que constitueix l’Evangeli és el fet que Crist
ressuscitat, havent rebut l’Esperit Sant en plenitud, el dóna a la seva Església
abundosament i a tots els qui es converteixen i són batejats. I és precisament amb
el do de l’Esperit Sant, com a conseqüència de la glorificació de Jesús, que
s’esdevé la gran novetat que supera i porta a plenitud l’Antic Testament.
Per això cal tenir sempre ben present que l’acció salvífica de la Trinitat es realitza
en la dinàmica del misteri pasqual en tres fases inseparables, la passió i mort de
Jesucrist, la seva resurrecció i el do de l’Esperit Sant. Descurar i no explicar
pastoralment amb tota la seva novetat la dinàmica creada pel do de l’Esperit Sant
és una de les causes de l’anèmia que pateix avui el cristianisme. L’Esperit que
fonamenta i vivifica l’Església és, en efecte l’Esperit de Crist. L’acció de Jesucrist i
l’acció de l’Esperit Sant, diu St.Irineu, “Són les dues mans del Pare”, han d’anar
sempre juntes i entrelligades entre elles.
La baixada de l’Esperit Sant en la diada de la Pentecosta, com a do del
Ressuscitat sobre els apòstols reunits amb Maria, i els altres deixebles,
constitueix, de fet, el naixement de l’Església (Ac 2,1-13). “L’Esperit de Crist”
vivifica, unifica i dirigeix l’Església, perquè es tracta del mateix Esperit que està
present en el Cap i en els membres com a principi vital.
És l’Esperit Sant el qui realitza i interioritza al seva presència en el creient, perquè
aquesta presència pugui sostenir-se i consolidar-se en Déu mateix

En segon lloc, els fruits de l’Esperit, com a conseqüència d’una vida teologal, són:
“amor, joia, pau, paciència, benvolença, bondat, fidelitat, dolcesa i domini d’un
mateix”(Ga 5,22-23).
En tercer lloc, els dons o carismes especials que l’Esperit concedeix a cadascun
per a l’edificació i la unitat de l’Església.
L’habitació de l’Esperit Sant en el cor del creient comporta clarament una distinció
entre l’Esperit de Déu que el visita i l’esperit o condició espiritual de la persona que
acull el do.
També l’Esperit Sant és difós sobre una comunitat, sobre una “institució”, tal era
el grup dels “Dotze” reunits amb Maria, les dones i els deixebles, és a dir,
l’Església en la seva visibilitat històrica, en la humanitat dels deixebles de Crist
cridats a una conversió permanent

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY:

Mc 13, 24-32

El mejor conocimiento del lenguaje apocalíptico, construido de imágenes y
recursos simbólicos para hablar del fin del mundo, nos permite hoy escuchar el
mensaje esperanzador de Jesús, sin caer en la tentación de sembrar angustia y
terror en las conciencias.
Un día de la historia apasionante del ser humano sobre la tierra llegará a su
final. Esta es la convicción firme de Jesús. Esta es también la previsión de la
ciencia actual. El mundo no es eterno.
Esta vida terminará. ¿Qué va a ser de nuestras luchas y trabajos, de nuestros
esfuerzos y aspiraciones.
Jesús habla con sobriedad. No quiere alimentar ninguna curiosidad morbosa.
Corta de raíz cualquier intento de especular con cálculos, fechas o plazos. "Nadie
sabe el día o la hora..., sólo el Padre". Nada de psicosis ante el final. El mundo
está en buenas manos. No caminamos hacia el caos. Podemos confiar en Dios,
nuestro Creador y Padre.
Desde esta confianza total, Jesús expone su esperanza: la creación actual
terminará, pero será para dejar paso a una nueva creación, que tendrá por
centro a Cristo resucitado. ¿Es posible creer algo tan grandioso? ¿Podemos
hablar así antes de que nada haya ocurrido?
Jesús recurre a imágenes que todos pueden entender. Un día el sol y la luna
que hoy iluminan la tierra y hacen posible la vida, se apagarán. El mundo quedará
a oscuras. ¿Se apagará también la historia de la Humanidad? ¿Terminarán así
nuestras esperanzas?
Según la versión de Marcos, en medio de esa noche se podrá ver al "Hijo del
Hombre", es decir, a Cristo resucitado que vendrá "con gran poder y gloria". Su
luz salvadora lo iluminará todo. Él será el centro de un mundo nuevo, el principio
de una humanidad renovada para siempre.
Jesús sabe que no es fácil creer en sus palabras. ¿Cómo puede probar que las
cosas sucederán así? Con una sencillez sorprendente, invita a vivir esta vida
como una primavera. Todos conocen la experiencia: la vida que parecía muerta
durante el invierno comienza a despertar; en las ramas de la higuera brotan de
nuevo pequeñas hojas. Todos saben que el verano está cerca.
Esta vida que ahora conocemos es como la primavera. Todavía no es posible
cosechar. No podemos obtener logros definitivos. Pero hay pequeños signos de
que la vida está en gestación. Nuestros esfuerzos por un mundo mejor no se
perderán. Nadie sabe el día, pero Jesús vendrá. Con su venida se desvelará el
misterio último de la realidad que los creyentes llamamos Dios.
José-Antonio Pagola.



INTENCIONS DE MISSA:

DISSABTE:17
DIUMENGE:18

20h
11h.
13h
DILLUNS:19
20h
DIMARTS:20
20h.
DIMECRES:21 20h .
DIJOUS:22
20h.
DIVENDRES:23 20h. Núria Gaig.
DISSABTE:24
20h
DIUMENGE:25 11h. difunts família Vila-Oliveras;difunts Marçal,Rosalia
i Anna Maria.
13h

REUNIONS:
DILLUNS dia 19, a les 18’30, grup d’ACO.
DIMARTS dia 20,des de les 11h preveres amb el nostre bisbe.
DIMECRES dia 21, a les 21’15h. grup de “Justícia i Pau”
DIJOUS dia 22, a les 20’30h grup de litúrgia.
DIVENDRES dia 23, a les 21h. Consell Pastoral Parroquial.
NOVEMBRE MES DE PREGÀRIA PER LES VOCACIONS
A totes les diòcesis de Catalunya es prega per les vocacions a la vida consagrada
sigui religiosa o sacerdotal, sistema cadena. A la nostra diòcesi ens toca els dies
9,19 i 29. Ho varem fer el dia 9, feu-ho ara els propers 19 i 29.
AQUEST DIUMENGE, a la nostra església parroquial hi haurà un concert de
música clàssica, a les 20h, per un duet de guitarra i violí d’alt prestigi. Donatiu 10€.
Promogut per Desvern Accions.

DIUMENGE VINENT DIA 25
ES FARÀ LA COL·LECTA
DE GERMANOR 2012
PARRÒQUIA DELS SANTS JUST I PASTOR
Plaça de l’Església Nº 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

LOTERIA DE NADAL

Nº 27225

Venda al despatx parroquial.

Fa falta per al Banc d’aliments
Hace falta para el Banco de alimentós

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

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

