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CREC EN

L’ESGLÉSIA

Cap altra afirmació de fe suscita, com aquesta, tanta dificultat. Les reserves sobre
l’Església provenen no sols dels “allunyats”, sinó també dels qui habitualment
participen en la vida de l’Església. Tenim dificultats, reserves i preguntes sobre
ells, sobre la seva figura històrica, sobre els seus representants, sobre les seves
institucions. I tanmateix l’afirmació de fe “crec en l’Església acompanya des dels
primers segles el camí dels cristians.
En primer lloc, s’ha de tenir en compte que l’afirmació sobre l’Església ve
immediatament després de la confessió de l’Esperit Sant. Es vol expressar
l’existència d’un lligam intrínsec i indissoluble entre el misteri trinitari i la realitat de
l’Església, que encarna en la història les relacions que Déu ha pretès establir amb
la humanitat i amb cada persona humana.
El terme del nostre acte de fe no és l’Església, sinó Déu, però no un déu
qualsevol, sinó aquell Déu al qual “va plaure en la seva bondat i saviesa, revelarse ell mateix i fer conèixer el misteri de la seva voluntat per mitjà del qual els
homes tenen accés al Pare pel Crist, Verb encarnat, en l’esperit Sant i participen
de la naturalesa divina. Aleshores ¿Què significa, “crec en l’Església”? Significa
creure que el misteri de Déu s’ha manifestat en el món per mitjà d’aquella història
de relacions que, iniciada amb la creació a l’alba dels temps, s’ha complert en la
persona i en l’adveniment de Jesús, verb
encarnat; Present per mitjà de l’Esperit en l’Església com el seu sagrament visible;
i assolirà la seva plenitud a la fi dels temps. Déu ha entrat en la nostra història a
través d’un esdeveniment particular, també per a significar i donar a tots la bona
nova del seu amor gratuït i misericordiós.
L’experiència cristiana no demana que el creient només s’orienti cap a l’interior
d’ell mateix, sinó que és immersió en un designi diví que s’ha realitzat i pot
realitzar-se només a través de la història, en l’espera de la plenitud final. Això
comporta renunciar a itineraris individualistes, a navegacions solitàries que
reclourien la fe en el petit perímetre de la nostra existència personal i del nostre
grup de pertinença. Ha esdevingut cèlebre l’expressió de sant Cebrià:”No pot tenir
Déu per pare el qui no té l’Església per mare”. El que significa que la fe cristiana
és, per essència, una fe eclesial. Altrament hom es trobaria amb un Déu o amb un
Crist com a mera projecció de les necessitats i dels propis desitjos.
Sense Església, el creient es troba només amb ell mateix, se les té amb un Déu
que esdevé la projecció dels propis desitjos, la joguina del seu divertiment, a punt
de trencar-se i ser llençada quan aquell Déu, creat a imatge seva, no respon més
a les pròpies expectatives.

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Jn18, 33-37
El juicio contra Jesús tuvo lugar probablemente en el palacio en el que residía Pilato
cuando acudía a Jerusalén. Allí se encuentran una mañana de abril del año treinta un reo
indefenso llamado Jesús y el representante del poderoso sistema imperial de Roma.
El evangelio de Juan relata el dialogo entre ambos. En realidad, más que un
interrogatorio, parece un discurso de Jesús para esclarecer algunos temas que interesan
mucho al evangelista. En un determinado momento Jesús hace esta solemne
proclamación: "Yo para esto he venido al mundo: para ser testigo de la verdad. Todo
el que es de la verdad, escucha mi voz".
Esta afirmación recoge un rasgo básico que define la trayectoria profética de Jesús:
su voluntad de vivir en la verdad de Dios. Jesús no solo dice la verdad, sino que
busca la verdad y solo la verdad de un Dios que quiere un mundo más humano para
todos sus hijos e hijas.
Por eso, Jesús habla con autoridad, pero sin falsos autoritarismos. Habla con
sinceridad, pero sin dogmatismos. No habla como los fanáticos que tratan de imponer su
verdad. Tampoco como los funcionarios que la defienden por obligación aunque no crean
en ella. No se siente nunca guardián de la verdad sino testigo.
Jesús no convierte la verdad de Dios en propaganda. No la utiliza en provecho propio
sino en defensa de los pobres. No tolera la mentira o el encubrimiento de las injusticias.
No soporta las manipulaciones. Jesús se convierte así en "voz de los sin voz, y voz contra
los que tienen demasiada voz"
Esta voz es más necesaria que nunca en esta sociedad atrapada en una grave crisis
económica. La ocultación de la verdad es uno de los más firmes presupuestos de la
actuación de los grandes poderes financieros y de la gestión política sometida a sus
exigencias. Se nos quiere hacer vivir la crisis en la mentira.
Se hace todo lo posible para ocultar la responsabilidad de los principales causantes de
la crisis y se ignora de manera perversa el sufrimiento de las víctimas más débiles e
indefensas. Es urgente humanizar la crisis poniendo en el centro de atención la verdad de
los que sufren y la atención prioritaria a su situación cada vez más grave.
Es la primera verdad exigible a todos si no queremos ser inhumanos. El primer dato
previo a todo. No nos podemos acostumbrar a la exclusión social y la desesperanza
en que están cayendo los más débiles. Quienes seguimos a Jesús hemos de escuchar su
voz y salir instintivamente en su defensa y ayuda. Quien es de la verdad escucha su voz.
José Antonio Pagola.



INTENCIONS DE MISSA:

DISSABTE:24
DIUMENGE:25

20h
11h. difunts família Vila-Oliveras;difunts Marçal,Rosalia
i Anna Maria.
13h
DILLUNS:26
20h
DIMARTS:27
20h.
DIMECRES:28 20h.
DIJOUS:29
20h. Difunts família Domènech -Soler. i Mixi (13 aniv.)
DIVENDRES:30 20h.
DISSABTE:1
20h difunts família Junquera-Ezquerra.
DIUMENGE:2
11h.
13h.

+ REUNIONS:
DIJOUS dia 29, des de les 11h. els arxiprestos amb el nostre bisbe.
A les 21’30h el Consell Arxiprestal a les dependéncies de la nostra parròquia, perquè els
laics que el formen, elaborin una “terna” per presentar al nostre bisbe per nomenar un nou
arxiprest pel nostre arxiprestat de Sant Feliu de Llobregat.
+ BAPTISMES:
Aquest dissabte ha estat batejada:Gina Plaza Torna. Donem gràcies a Déu.
+ 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 i 19, i ara ho farem el proper 29.
+ CÀRITAS I EL BANC D’ALIMENTS
El proper dissabte, dia 1, el matí voluntaris de Càritas recolliran, com cada any, aliments a
les entrades dels supers Caprabo i Condis-Elena
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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

