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LA VIDA CONSAGRADA
El dia de la Candelera es celebra en l’Església el dia de la “Vida Consagrada”, és dir, el dia en
que tenim present el col·lectiu nombrós i variat de persones que dediquen la seva vida a Déu en
el servei als germans a través d’un carisma concret, com pot ser l’ensenyament, la sanitat, la
geriatria, l’atenció als més pobres, a col·lectius abandonats, la vida contemplativa, missions... I
això des de la condició de cristians que seguint la regla d’un fundador o fundadora, regulen la
vida comunitària en els diferents convents i monestirs on resideixen (en la majoria dels cassos)
els membres que ha fet l’opció de viure en comunitat sota el servei d’un prior o d’un abat que
vetlla pel bon camí que van seguin tots els acollits en la mateixa casa.
Són col·lectius que viuen a prop nostre en moltes de les nostres poblacions. A més presten el
seu servei en algún centre, col·legi, hospital, residència, amb centres de culte, d’acollida i fins
per a poder-hi estar retirat uns dies per a reflexionar, pregar i compartir l’estil de vida d’una
d’aquestes comunitats, ja siguin femenines o masculines.
En la nostra societat d’avui tan disposada a córrer, produir,a viure envoltats de comoditats, de
plaers, d’interès per la figura ...sembla que es perd una mica(o molt) el temps dedicant-se a un
estil de vida en el que hi han els grans compromisos que fan dedicar des de la pròpia llibertat la
opció per la pobresa, l’obediència i la castedat. I tot compartit amb els altres germans o
germanes de la congregació religiosa que hom hagi escollit i que li sembli és la millor manera de
lliurar la vida a Déu en el servei als altres.
Encara que les ordres monàstiques i de vida contemplativa tenen més explícitament viure
segons el lema “Ora et labora”(que vol prega i treballa) que fa de la vida una ofrena constant a
Déu amb la pregària i el treball; totes les altres institucions religioses, des del seu carisma
particular, fan present enmig del món la condició de que es pot ser profundament cristià-religiós
amb el servei que es presti al col·lectiu humà amb la vida consagrada a Déu.
Tots els homes i dones que han fet aquesta opció i el servei als altres, són el signe d’una
presència transcendent i viscuda segons els valors de l’evangeli. El seguiment de Jesucrist
sempre serà una riquesa enmig del món perquè aquest millori en allò que els religiosos(es)
ofereixen amb la seva vida.
Tota aquesta munió de persones no passen el temps sense sentit, no són gent que no aporten
res sinó que ofereixen una visió diferent i rica amb valors de vida que la dignifiquen amb el
servei que ofereixen.
La comunitat eclesial hauríem de valorar més a tots ells i elles, pel molt que fan des de la seva
senzillesa i amor servicials.
Mn.Joaquim Rius

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Mc 1, 21-28
Es sábado y el pueblo se encuentra reunido en la sinagoga para escuchar el comentario de
la Ley explicado por los escribas. Por primera vez Jesús va a proclamar la Buena Noticia de
Dios precisamente en el lugar donde se enseña oficialmente al pueblo las tradiciones religiosas
de Israel.
La gente queda sorprendida al escucharle. Tienen la impresión de que hasta ahora han
estado escuchando noticias viejas, dichas sin autoridad. Jesús es diferente. No repite lo que
ha oído a otros. Habla con autoridad. Anuncia con libertad y sin miedos a un Dios Bueno.
De pronto un hombre «se pone a gritar: ¿Has venido a acabar con nosotros?». Al
escuchar el mensaje de Jesús, se ha sentido amenazado. Su mundo religioso se le derrumba.
Se nos dice que está poseído por un «espíritu inmundo», hostil a Dios. ¿Qué fuerzas extrañas
le impiden seguir escuchando a Jesús? ¿Qué experiencias dañosas y perversas le bloquean el
camino hacia el Dios Bueno que él anuncia?
Jesús no se acobarda. Ve al pobre hombre oprimido por el mal, y grita: «Cállate y sal de él».
Ordena que se callen esas voces malignas que no le dejan encontrarse con Dios ni consigo
mismo. Que recupere el silencio que sana lo más profundo del ser humano.
El narrador describe la curación de manera dramática. En un último esfuerzo por destruirlo, el
espíritu «lo retorció y, dando un grito muy fuerte, salió». Jesús ha logrado liberar al hombre
de su violencia interior. Ha puesto fin a las tinieblas y al miedo a Dios. En adelante podrá
escuchar la Buena Noticia de Jesús.
No pocas personas viven en su interior de imágenes falsas de Dios que les hacen vivir sin
dignidad y sin verdad. Lo sienten, no como una presencia amistosa que invita a vivir de manera
creativa, sino como una sombra amenazadora que controla su existencia. Jesús siempre
empieza a curar liberando de un Dios opresor.
Sus palabras despiertan la confianza y hacen desaparecer los miedos. Sus parábolas atraen
hacia el amor a Dios, no hacia el sometimiento ciego a la ley. Su presencia hace crecer la
libertad, no las servidumbres; suscita el amor a la vida, no el resentimiento. Jesús cura porque
enseña a vivir sólo de la bondad, el perdón y el amor que no excluye a nadie. Sana porque
libera del poder de las cosas, del autoengaño y de la egolatría.
José Antonio Pagola

INTENCIONS DE MISSA:
DISSABTE :28

20h. Esposos Jordi Cardona i Maria Pera
Rafart; Benita Amigó:
DIUMENGE:29 11h.
13h. Mario y Nelly Yuon; Maria Pera Rafart
DILLUNS: 30
20h. Pastor Fosalva:
DIMARTS: 31
20h.
DIMECRES: 01 20h. Lolita Grego:
DIJOUS:02
20h. Gabriel i Candelària: Toni Garcia i
Júlia Garcia
DIVENDRES: 03 20h.
DISSABTE 04
20h. Difunts Família Rosell-Bosch:
DIUMENGE 05 11h.
13h.

REUNIONS:
DIMECRES dia 1: a les 21’15 grup de “Justícia i Pau”
CURSET BÍBLIC
El proper divendres, dia 3, a les 20’30 primera sessió del curset.
Trobareu més informació als prestatges de l’entrada de l’església.

 CELEBRACIÓ DE LA CANDELERA
A la celebració de l’eucaristia de les 20h. del dia 2 de Febrer, s’entregaran les
candeles i tot seguit farem la processó des de la sala “Tarrés” a l’església.
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