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Una Església que és SANTA,
CATÒLICA i APOSTÒLICA ( 6 )
Aquest atributs lligats entre ells, indiquen uns trets essencials de l’Església i de la seva missió. No
se’ls ha donat ella mateixa. Els hi ha concedit el Crist per l’Esperit Sant.
Avui en dia aquestes característiques de l’Església, presents en el Símbol de la fe, són llegides sovint
a la llum del seu contrari, segons la sensibilitat moderna, més atenta a les dimensions històriques de
l’Església. Així l’Esglesia és una, però es presenta dividida; és santa, però també és pecadora; és
catòlica i a la vegada marcada per temptacions involutives i sectàries; és apostòlica, però ¿què
significa pròpiament apostolicitat?
Aquests atributs son atorgats a l’Església com a dons no pas per a la seva glòria terrenal, sinó perquè
el món cregui i, creient, se salvi. La mateixa salvació de Déu demana que el seu designi sigui unitari,
d’aquí la unitat.
SANTA
Comencem per la santedat i comprendre el què significa en el mistri de Déu. Quan parlem de
santedat estem pensant en la perfecció ètica, en l’absència de defectes, en virtuts heroiques
Santedat significa separació de la profanitat, alteritat, diferència, transcendència. En aquest sentit
Déu és l’inaccessible, és Aquell que habita els cels, és el totalment Altre, és Aquell que es distingeix
del món. Però la diversitat de Déu, no té com a finalitat eixamplar la fossa entre Ell i nosaltres. Déu és
sant, perquè estima i salva aquest món, perquè dóna al món una sobirania, una guia, una comunió
que el món no pot donar-se de cap manera.
És sobretot a la creu on Jesús mostra la santedat de Déu. A la creu apareix en quin sentit el Déu
trinitari és sant, és a dir, és diferent de l’ésser humà, perquè el Fill s’ha sacrificat fins a aquell punt
per la humanitat. L’alteritat de Déu finalitza en la seva comunió amb nosaltres, que el món ni podia
somniar, ni molt menys produir. En aquest sentit, sobretot, l’Església és santa.
L’Església és santa perquè expressa l’amor de Déu que no es deixa vèncer per la ineptitud
humana. És precisament aquest lliurament de Déu en Jesús, que l’Església roman per sempre el
seu poble, la seva comunitat , cridada a fer present per al món sencer la santedat de Déu. La figura
paradoxal de l’Església és que mostra la glòria de Déu en la vergonya de l’ésser humà.
En aquesta estructura de santedat i de pecat, precisament l’Església esdevé la configuració
concreta que assumeix la gràcia de Déu en el món: la seva gràcia sempre és gràcia de
misericòrdia, d’acolliment, de perdó. Aquesta gràcia la veiem en l’obra de Jesús, la seva santedat
no és la d’aquell que s’aparta del món dels pecadors, no és la santedat del qui ve enmig nostre
sense embrutar-se les mans. Potser ens agradaria de veure així la santedat, com un allunyament
absolut de la nostra miserable condició. La santedat de Déu, que apareix en Jesús, es manifesta
precisament en la intencionada convivència de Jesús amb els pecadors.
Cada vegada que ens escandalitzem de l’Església perquè és pecadora, volent-la més coherent,
més fidel, més santa, correm el risc de quedar-nos immòbils en una concepció ètica de la santedat
com si aquesta fos sols el resultat d’herois esforços humans. La santedat de l’Església és sobretot
la santedat dels perdonats, dels salvats per pura gràcia de Déu.
La imperfecta santedat moral dels membres de l’Església conté un missatge consolador, ja que
hauríem de témer una Església feta d’herois, de purs, de virtuosos. En el fons, seria una Església
molt trista, perquè seria incapaç d’acollir Déu com a misericòrdia, i per tant, seria incapaç de
conviure amb el món dels pecadors,és a dir, amb el món dels homes i les dones d’aquest món, que
tots coneixem, que tots som.

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Lc 21,25-28.34-36
Una convicción indestructible sostiene desde sus inicios la fe de los seguidores de Jesús: alentada
por Dios, la historia humana se encamina hacia su liberación definitiva. Las contradicciones
insoportables del ser humano y los horrores que se cometen en todas las épocas no han de
destruir nuestra esperanza.
Este mundo que nos sostiene no es definitivo. Un día la creación entera dará "signos" de que ha
llegado a su final para dar paso a una vida nueva y liberada que ninguno de nosotros puede
imaginar ni comprender.
Los evangelios recogen el recuerdo de una reflexión de Jesús sobre este final de los tiempos.
Paradójicamente, su atención no se concentra en los "acontecimientos cósmicos" que se puedan
producir en aquel momento. Su principal objetivo es proponer a sus seguidores un estilo de vivir
con lucidez ante ese horizonte
El final de la historia no es el caos, la destrucción de la vida, la muerte total. Lentamente, en
medio de luces y tinieblas, escuchando las llamadas de nuestro corazón o desoyendo lo mejor que
hay en nosotros, vamos caminando hacia el misterio último de la realidad que los creyentes
llamamos "Dios".
No hemos de vivir atrapados por el miedo o la ansiedad. El "último día" no es un día de ira y de
venganza, sino de liberación. Lucas resume el pensamiento de Jesús con estas palabras
admirables: "Levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación". Solo entonces
conoceremos de verdad cómo ama Dios al mundo.
Hemos de reavivar nuestra confianza, levantar el ánimo y despertar la esperanza. Un día los
poderes financieros se hundirán. La insensatez de los poderosos se acabará. Las víctimas de
tantas guerras, crímenes y genocidios conocerán la vida. Nuestros esfuerzos por un mundo más
humano no se perderán para siempre.
Jesús se esfuerza por sacudir las conciencias de sus seguidores. "Tened cuidado: que no se os
embote la mente". No viváis como imbéciles. No os dejéis arrastrar por la frivolidad y los excesos.
Mantened viva la indignación. "Estad. siempre despiertos". No os relajéis. Vivid con lucidez y
responsabilidad. No os canséis. Mantened siempre la tensión.
¿Cómo estamos viviendo estos tiempos difíciles para casi todos, angustiosos para muchos, y
crueles para quienes se hunden en la impotencia? ¿Estamos despiertos? ¿Vivimos dormidos?
Desde las comunidades cristianas hemos de alentar la indignación y la esperanza. Y solo hay un
camino: estar junto a los que se están quedando sin nada, hundidos en la desesperanza, la rabia y
la humillación.
José Antonio Pagola

 INTENCIONS DE MISSA:
DISSABTE:1
DIUMENGE:2
DILLUNS:3
DIMARTS:4
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DIJOUS:6
DIVENDRES:7
DISSABTE:8
DIUMENGE:9

20h
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13h
20h
20h.
20h.
20h.
20h.
11h
13h
11h.
13h

difunts família Junquera-Ezquerra
esposos Magdalena Rovira-Antoni Campamà

Pere Gubianes Ubach (19è aniv); Emili Bigorra
Manuel Jiménez Gallego
Teresa Rovira
MISSES D’AQUESTA SETMANA

El divendres el vespre a les 20h, es celebrarà la missa del dia, no de la vigília de la
Immaculada.
El dissabte no es celebrarà missa de vigília del diumenge.

PASTORAL DE LA SALUT
Si hi han persones que vulguin fer de voluntàries per a visitar malalts o persones
impedides per a fira’ls-hi companyia i compartir l’experiència de la fe, que ens ho facin
saber telefonant al 93 371 12 97. Pot ser una manera de concretar la resposta de la fe
compartint l’amistat o companyia una estona cada quan es determini per part dels
interessats.
CONDOL
El donem als familiars de Antonio Mancha Ponce que morí el passat dia 27. Que descansi
en la pau de Déu.
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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

