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ITINERARI DE RENOVACIÓ CRISTIANA I NOVA EVANGELITZACIÓ
Amb tot l’interes d’assumir el repte de l’anunci que el Papa ha fet per a tota la nostra Església catòlica
d’iniciar el camí i etapa d’una nova evangelització, en la nostra diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, es
va iniciar ja l’any passat, la trobada amb totes les persones que volguessin (s’han estat reunint unes
vuitanta cada vegada) per fer l’experiència de viure estones de pregària, lectura bíblica, silenci, reflexió
i aprofundiment en el missatge de l’evangeli com una experiència viva de comunió amb germans i
centrada en la persona de Jesús, que és la font de la pau i el bé.
Això es va fer amb trobades programades i ara , després de l’experiència valorada molt positivament
per part de tots els participants, a aquestes persones, el nostre Bisbe, les envia a proposar de fer la
mateixa experiència i acompanyar a tothom que, com elles, vulgui fer el mateix camí.
El cert és que la gent del nostre poble (en general) ha rebut en un o altre moment l’anunci de Jesús.
També ha participat d’actes religiosos, sense ser-ne assidu. Però, també, és veritat que per moltes
circumstàncies personals, socials o de la mateixa Església, han fet refredar allò que per sobre de les
limitacions o pecats com humans que som, era fonamental i que és Jesús amb el seu missatge vivent
de l’evangeli per a transformar el nostre món en quelcom millor, just i bo, que en definitiva és el Regne
de Déu on el primer valorat ha de ser la persona.
Amb el pas del temps i els problemes que experimentem en la nostra societat, tal com l’hem muntada,
ens ha conduit no sols a un refredament del valor espiritual, sinó de la fe i de la comunió amb d’altra
gent.
Els dubtes, amb la soledat, l’aïllament i el tancament com estil de comportar-se ens fan patir i no
gosem compartir-ho, amb el fals criteri, de que és una qüestió personal i que s’ha de quedar en l’àmbit
privat, quan pot ser font de veritable alliberament per a viure amb altres un convenciment
transformador dels valors personals i col·lectius per al bé de tots, ja que som molts que ens trobem
igual en l’avui de la nostra societat.
Jesús és la font de tot el que pot ser positiu per a tots. L’evangeli serà vivent si s’expressa en la vida
diària, encarnat enmig de la societat i tot el que suposa.
Si l’experiència del Jesús vivent és feta per cadascú, és portador de vida per a tots.
Les persones que més han experimentat aquesta situació de canvi, de refredament, no de negació
sinó de prescindir de Jesús com a punt de referència de vida, vindria a ser la generació dels seixanta
anys cap a vall.
El camí que es vol oferir en l’Itinerari de Renovació Cristiana és obert a tothom, però amb especial
atenció a les persones que poden ajudar en la reconstrucció del nostre món amb valors que són o
connecten amb els de Jesús en l’evangeli.
Anirem anunciant el camí a seguir amb informacions periòdiques.
Mn.Joaquim Rius

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY

Mc 1,12-15

Antes de comenzar a narrar la actividad profética de Jesús, Marcos escribe estos breves versículos:
«El Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días dejándose tentar por
Satanás; vivía entre alimañas, y los ángeles le servían». Estas breves líneas son un resumen de las
experiencias básicas vividas por Jesús hasta su ejecución en la cruz. Jesús no ha conocido una vida
fácil y tranquila. Ha vivido impulsado por el Espíritu, pero ha sentido en su propia carne las fuerzas del
mal. Su entrega apasionada al proyecto de Dios lo ha llevado a vivir una existencia desgarrada por
conflictos y tensiones. De él hemos de aprender sus seguidores a vivir en tiempos de prueba. «El
Espíritu empuja a Jesús al desierto». No lo conduce a una vida cómoda. Lo lleva por caminos de
pruebas, riesgos y tentaciones. Buscar el reino de Dios y su justicia, anunciar a Dios sin falsearlo,
trabajar por un mundo más humano es siempre arriesgado. Lo fue para Jesús y lo será para sus
seguidores. «Se quedó en el desierto cuarenta días». El desierto será el escenario por el que
transcurrirá la vida de Jesús. Este lugar inhóspito y nada acogedor es símbolo de prueba y
purificación. El mejor lugar para aprender a vivir de lo esencial, pero también el más peligroso para
quien queda abandonado a sus propias fuerzas. «Tentado por Satanás». Satanás significa "el
adversario", la fuerza hostil a Dios y a quienes trabajan por su reinado. En la tentación se descubre
qué hay en nosotros de verdad o de mentira, de luz o de tinieblas, de fidelidad a Dios o de complicidad
con la injusticia. A lo largo de su vida, Jesús se mantendrá vigilante para descubrir a "Satanás" en las
circunstancias más inesperadas. Un día rechazará a Pedro con estas palabras: "Apártate de mí,
Satanás, porque tus pensamiento no son los de Dios". Los tiempos de prueba hemos de vivirlos, como
él, atentos a lo que nos puede desviar de Dios. «Vivía entre alimañas, y los ángeles le servían». Las
fieras, los seres más violentos de la tierra, evocan los peligros que amenazarán a Jesús. Los ángeles,
los seres más buenos de la creación, sugieren la cercanía de Dios que lo bendice, cuida y sostiene.
Así vivirá Jesús: defendiéndose de Antipas al que llama "zorra" y buscando en la oración de la noche
la fuerza del Padre. Hemos de vivir estos tiempos difíciles con los ojos fijos en Jesús. Es el Espíritu de
Dios el que nos está empujando al desierto. De esta crisis saldrá un día una Iglesia más humilde y más
fiel a su Señor.
José Antonio Pagola

Organitzat pel grup “Nostra Dona”
Dia d’espiritualitat al
SANTUARI ECOLÒGIC DEL CASTELL DE GALLIFA
Aviseu abans del 3 de Març
Núria Jiménez 934990715 o
Dolors Cardona 933722027

 INTENCIONS DE MISSA:
DISSABTE:25
DIUMENGE:26
DILLUNS:27
DIMARTS:28
DIMECRES:29
DIJOUS:01
DIVENDRES:02
DISSABTE:03
DIUMENGE:04

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

Difunts Família Vila-Oliveras;Joan Pallejà(10è aniv.)
Shadia Bellido Castro (6è aniv.)
Angeles Pérez Montalvo; Mª José Paredes Pérez

Acció de gràcies.
Joan Camats Aznarez (1er. aniv.)

 BAPTISMES:
Aquest dissabte ha rebut el baptisme: Leonardo Llovera Moreno. Donem gràcies a Déu.
 REUNIONS:
DILLUNS 27,a les 10h.grup de voluntaris del “banc d’aliments”
A les 17’30h. grup d’ACO.
DIMECRES i DIVENDRES 29 i 2, a les 16’30h catequistes.
DIVENDRES 2, a les 20’30h curset bíblic.
 CREU DEL PEDRÓ:
El proper diumenge, dia 4 de Març, i després de la missa de les 11h, al peu de la Creu del Pedró, que ha estat
traslladada a un lloc més digne, hi farem una pregària recordant el 57 aniversari de la seva col·locació. També
s’hi farà memòria de la ballada de sardanes d’aquella ocasió amb la mateixa cobla, que tocarà les mateixes
sardanes.

Esmena a la nota sobre el dejuni i abstinència del “Full Informatiu” del diumenge passat: “Dies d’abstinència
(que vol dir no menjar carn) també el Dimecres de Cendra i Divendres Sant,com tots els divendres de quaresma.
Dies especialment penitencials (que vol dir fer algún signe d’esforç en més pregària, el sagrament de la
confessió, ajuda als germans...) tots els divendres de l’any.”

