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DEL PAPA FRANCESC:   “L’ALEGRIA DE L’EVANGELI” 

 
“L’ALEGRIA DE L’VANGELI omple el cor i la vida sencera dels qui es troben amb Jesús. 
Els qui es deixen salvar per Ell són alliberats del pecat, de la tristesa, del buit interior, de 
l'aïllament. Amb Jesucrist sempre neixi reneix l'alegria. En aquesta Exhortació vull dirigir-
me als fidels cristians per invitar-los a una nova etapa evangelitzadora marcada per 
aquesta alegria, i indicar camins per a la marxa de l’Església en els pròxims anys.  
 
1 L’ALEGRIA QUE ES RENOVA I ES COMUNICA 
 
2. El gran risc del món actual, amb la seva múltiple i aclaparadora oferta de consum, és 
una tristesa individualista que brolla del cor còmode i avar, de la recerca malaltissa de  
plaers superficials, de la consciència aïllada. Quan la vida interior es tanca en els propis 
interessos, ja no hi ha espai per 
als altres, ja no hi entren els pobres, ja no s'hi escolta la veu de Déu, ja no s’hi gaudeix la 
dolça alegria del seu amor, ja no hi batega l'entusiasme per fer el bé. Els creients també 
corren aquest risc, cert i permanent. Molts hi cauen i es converteixen en éssers ressentits, 
queixosos, sense vida. Aquesta no és la opció d'una vida digna i plena, aquest no és el 
desig de Déu per a nosaltres, aquesta no és la vida en l'Esperit que brolla del cor de Crist 
ressuscitat.  
 
3. Invito cada cristià, en qualsevol lloc i situació en què es trobi, a renovar ara mateix el 
seu trobament personal amb Jesucrist o, almenys, a prendre la decisió de deixar-se trobar 
per Ell, d'intentar-ho cada dia sense parar. No hi ha raó perquè algú pensi que aquesta 
invitació no és per a ell, perquè «ningú no queda exclòs de l'alegria reportada pel Senyor». 
Al qui arrisca, el Senyor no el defrauda, i quan algú dóna un petit pas cap a Jesús, 
descobreix que Ell ja esperava la seva arribada amb els braços oberts. Aquest és el 
moment per dir a Jesucrist: «Senyor, m'he deixat enganyar, de mil maneres vaig escapar 
del teu amor, però aquí estic una altra vegada per renovar la meva aliança amb tu. Et 
necessito. Rescata'm novament, Senyor, accepta'm un cop més entre els teus braços 
redemptors». Ens fa tant de bé tornar a Ell quan ens hem perdut! Insisteixo un cop més: 
Déu no es cansa ma de perdonar, som nosaltres els qui ens cansem d'acudir a la seva 
misericòrdia. Aquell que ens va invitar a perdonar «setanta vegades set» (Mt 18,22) ens 
dóna exemple: Ell perdona setanta vegades set. Ens torna a carregar sobre les seves 
espatlles un cop i un altre. Ningú no podrà treure'ns la dignitat que ens atorga aquest amor 
infinit i indestructible. Ell ens permet aixecar el cap i tornar a començar, amb una tendresa 
que mai no ens desil·lusiona i que sempre pot tornar-nos l'alegria. No fugim de la 
resurrecció de Jesús, no ens declarem mai morts, passi el que passi. Que res no pugui 
més que la seva vida que ens llança cap endavant! “ 
 



 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY : Mt 5,17-37 
 

Los judíos hablaban con orgullo de la Ley de Moisés. Según la tradición, Dios mismo la 
había regalado a su pueblo. Era lo mejor que habían recibido de él. En esa Ley se encierra 
la voluntad del único Dios verdadero. Ahí pueden encontrar todo lo que necesitan para ser 
fieles a Dios.  
 
También para Jesús la Ley es importante, pero ya no ocupa el lugar central. Él vive y 
comunica otra experiencia: está llegando el reino de Dios; el Padre está buscando abrirse 
camino entre nosotros para hacer un mundo más humano. No basta quedarnos con 
cumplir la Ley de Moisés. Es necesario abrirnos al Padre y colaborar con él en hacer una 
vida más justa y fraterna.  
 
 
Por eso, según Jesús, no basta cumplir la ley que ordena “No matarás”. Es necesario, 
además, arrancar de nuestra vida la agresividad, el desprecio al otro, los insultos o las 
venganzas. Aquel que no mata, cumple la ley, pero si no se libera de la violencia, en su 
corazón no reina todavía ese Dios que busca construir con nosotros una vida más 
humana.  
 
Según algunos observadores, se está extendiendo en la sociedad actual un lenguaje que 
refleja el crecimiento de la agresividad. Cada vez son más frecuentes los insultos 
ofensivos proferidos solo para humillar, despreciar y herir. Palabras nacidas del rechazo, el 
resentimiento, el odio o la venganza.  
Por otra parte, las conversaciones están a menudo tejidas de palabras injustas que 
reparten condenas y siembran sospechas. Palabras dichas sin amor y sin respeto, que 
envenenan la convivencia y hacen daño. Palabras nacidas casi siempre de la irritación, la 
mezquindad o la bajeza.  
No es este un hecho que se da solo en la convivencia social. Es también un grave 
problema en la Iglesia actual. El Papa Francisco sufre al ver divisiones, conflictos y 
enfrentamientos de “cristianos en guerra contra otros cristianos”. Es un estado de cosas 
tan contrario al Evangelio que ha sentido la necesidad de dirigirnos una llamada urgente: 
“No a la guerra entre nosotros”.  
 
Así habla el Papa: “Me duele comprobar cómo en algunas comunidades cristianas, y aún 
entre personas consagradas, consentimos diversas formas de odios, calumnias, 
difamaciones, venganzas, celos, deseos de imponer las propias ideas a costa de cualquier 
cosa, y hasta persecuciones que parecen una implacable caza de brujas. ¿A quién vamos 
a evangelizar con esos comportamientos?”. El Papa quiere trabajar por una Iglesia en la 
que “todos puedan admirar cómo os cuidáis unos a otros, cómo os dais aliento 
mutuamente y cómo os acompañáis”.       
                                                                                                          José-Antonio Pagola 

                                         




 INTENCIONS  DE  MISSA: 
 

 DISSABTE:15 20h. Francisco Amorós Coca 

 DIUMENGE:16 11h. 
13h. 

Herminia Domènech Sans 
difunts família Junquera-Ezquerra 

 DILLUNS: 17 20h.  

 DIMARTS:18 20h.  

 DIMECRES:19 20h.  

 DIJOUS:20 20h.  

 DIVENDRES:21 20h.  

 DISSABTE:22  20h. difunts: Joaquim Martínez Zapata;  
Pere Palau Andreu 

 DIUMENGE:23                    11h. 
13h. 

difunts família Ferré-Gaig. 



 
 

REUNIONS : 
DILLUNS-DIMARTS-DIMECRES : Seran Jornades de Formació i Espiritualitat per a tots 
els preveres i diaques de la diòcesi amb el nostre bisbe Agustí a Montserrat, compartint el 
ritme de vida dels monjos, doncs, residirem en l’hostatgeria del monestir. 
 

DIMARTS dia 18, a les 10h. Grup de  “Nostra Dona”. 
 
HORARIS DE MISSES D’AQUESTA SETMANA 
El dilluns, dimarts i dimecres, lògicament no es celebrarà missa a la parròquia. Sí algú vol 
participar-hi ho podrà fer els tres dies al matí a ¾ de 9h., a la residència d’avis Ntra. Sra. 
de Lourdes. 
 

 
  PARRÒQUIA DELS SANTS JUST I PASTOR 
Plaça de l’Església  n 4.  08960 - SANT JUST DESVERN 

Tel: 93 371 12 97. Fax: 93 473 68 14 
 E-Mail: justipastor@telefonica.net 

www.santjust.org/parroquia 
   Web diòcesi de Sant Feliu: www.bisbatsantfeliu.cat 

               Despatx parroquial: dimarts i dijous, de 18 a 20 
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