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UNA ESGLÉSIA QUE ÉS APOSTÒLICA (i 8)
Finalment confessem que l’Església és apostòlica, és a dir, fundada pels
apòstols. Aquesta dimensió també s’arrela en Déu i en el seu designi.
Apòstol significa enviat per un altre. En principi aquesta dimensió expressa
la primacia de la voluntat salvífica de Déu en tot i sobre tot.
L’apostolicitat expressa la sobirana decisió de Déu de salvar tot el món, una decisió que
s’ha traduït en el Pare que envia el Fill, i després en el Fill que crida i envia els
apòstols : »Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres »(Jn 20,21)
Aquesta és la característica de la fe cristiana, s’ha encès, s’ha originat no pas per
nosaltres, sinó per Déu a través d’una història de missatgers, entre el quals tenen una
funció particular els apòstols.
L’apostolicitat representa, doncs, el lligam de l’Església d’avui amb l’Església dels orígens
a través dels lligam amb totes les etapes de l’Església fins al temps present i fins a la fi
dels temps. L’Església d’avui no podria ser un signe del Regne, si inventés el seu camí a
cada revolt, si no visqués en confrontació perenne i i en continuitat real amb
l’esdeveniment fundador de la mort i resurrecció de Jesús. En concret, la dimensió
apostòlica exigeix que la comunitat cristiana rebi la pròpia fe de l’Església apostòlica.
I això com és possible? De quina manera el testimoniatge apostòlic pot restar present en
l’Església fins a la fi del món? En primer lloc, l’Església apostòlica viu de la Paraula
inspirada de les Escriptures, Acull aquella Paraula profètica i apostòlica que fa present el
mateix Crist, el seu missatge, el seu esdeveniment històric, la seva Pasqua. L’Església,
emmirallant-se contínuament en la norma de l’escriptura, té la garantia d’estar en
continuïtat real amb l’Església apostòlica. En segon lloc, per mitjà de l’escriptura, el lligam
amb l’Església apostòlica també fa descobrir un camí que des dels orígens arriba fins a
nosaltres. La dimensió de la Tradició no és altra cosa que la història del poble de Déu,
indefectiblement guiat per l’esperit al llarg dels temps i de l’espai vers la plenitud del Crist.
Estem en relació amb Crist si ens mantenim vinculats a tot un passat que ens precedeix i
que esdevé l’estímul per tal d’afrontar el present i preparar el camí futur.
Això significa que el camí de les generacions cristianes precedents ha estat sostingut per
la presència de l’Esperit, el qual ha suscitat una resposta positiva que ha deixat una traça
significativa també per a nosaltres com a doctrina al llarg dels segles que ha desenvolupat
la llavor que Jesús ha plantat en els solcs de l’Església apostòlica i que l’Esperit fa
madurar. I, finalment, una part de la missió dels apòstols ha estat confiada als qui han
entrat en el seu ministeri, els bisbes. Aquests no són pas nous apòstols, sinó que són els
qui els han succeït en el ministeri de guiar la comunitat, d’anunciar amb autoritat l’evangeli
i de presidir la celebració dels signes sacramentals. En l’Església, tots els ministeris estan
al servei de l’anunci de l’Evangeli, i per tant, no existeixen per sobre del poble de Déu.

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY
Lc 3, 10-18
La predicación del Bautista sacudió la conciencia de muchos. Aquel profeta del desierto
les estaba diciendo en voz alta lo que ellos sentían en su corazón: era necesario cambiar,
volver a Dios, prepararse para acoger al Mesías. Algunos se acercaron a él con
esta pregunta: ¿Qué podemos hacer?
El Bautista tiene las ideas muy claras. No les propone añadir a su
vida nuevas prácticas religiosas. No les pide que se queden en el
desierto haciendo penitencia. No les habla de nuevos preceptos. Al Mesías hay que
acogerlo mirando atentamente a los necesitados.
No se pierde en teorías sublimes ni en motivaciones profundas. De manera directa, en el
más puro estilo profético, lo resume todo en
una fórmula genial: "El que tenga dos túnicas, que las reparta con el que no tiene; y el
que tenga comida, que haga lo mismo" .
Y nosotros, ¿qué podemos hacer para acoger a Cristo en medio de esta sociedad en
crisis? Antes que nada, esforzarnos mucho más en conocer lo que está pasando: la falta
de información es la primera causa de nuestra pasividad. Por otra parte, no tolerar la
mentira o el encubrimiento de la verdad. Tenemos que conocer, en toda su crudeza, el
sufrimiento que se está generando de manera injusta entre nosotros.
No basta vivir a golpes de generosidad. Podemos dar pasos hacia una vida más sobria.
Atrevernos a hacer la experiencia de "empobrecernos" poco a poco, recortando nuestro
actual nivel de bienestar, para compartir con los más necesitados tantas cosas que
tenemos y no necesitamos para vivir.
Podemos estar especialmente atentos a quienes han caído en situaciones graves de
exclusión social: desahuciados, privados de la debida atención sanitaria, sin ingresos ni
recurso social alguno... Hemos de salir instintivamente en defensa de los que se están
hundiendo en la impotencia y la falta de motivación para enfrentarse a su futuro.
Desde las comunidades cristianas podemos desarrollar iniciativas diversas para estar
cerca de los casos más sangrantes de desamparo social: conocimiento concreto de
situaciones, movilización de personas para no dejar solo a nadie, aportación de recursos
materiales, gestión de posibles ayudas...
La crisis va a ser larga. En los próximos años se nos va a ofrecer la oportunidad de
humanizar nuestro consumismo alocado, hacernos más sensibles al sufrimiento de las
víctimas, crecer en solidaridad práctica, contribuir a denunciar la falta de compasión en la
gestión de la crisis... Será nuestra manera de acoger con más verdad a Cristo en nuestras
vidas.
José-Antonio Pagola
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Salvador Juan.
Esposos Blas Cartó i Vicenta Vives.
difunts Joaquim, Maria, Nicolás i Felisa

Joan i Àngela
Jaume Amor Rius.
Núria Gaig.
difunts Joaquim, Maria, Nicolás i Felisa

 REUNIONS:
DIMARTS dia 18, a les 17h.grup de “Vida Creixent”.
DIJOUS dia 20, des de les 11h, els arxiprestos amb el
nostre bisbe.

 BAPTISMES:
Aquest dissabte ha estat batejat: Carlos Hernández Zanini.
Donem-ne gràcies a Déu.

 CELEBRACIÓ PENITENCIAL:
El proper dimecres, dia 19 a les 20’30h. es farà l’única celebració penitencial com a
preparació, amb esperit de conversió, per a les festes de Nadal.

 CONCERT:
El divendres vinent, dia 21 a les 21h. el concert nadalenc que oferiran la Coral
de l’escola de música AMALGAMA, i la de l’escola de música ALEMANYA,
en la nostra església parroquial.
 COL·LECTES
En la de “Germanor” es van recollir 952 €
DIUMENGE VINENT HI HAURÀ LA DE CÀRITAS-NADAL
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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

