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MOTIVACIONS PER A UN RENOVAT IMPULS MISSIONER 
 

“Evangelitzadors amb Esperit vol dir evangelitzadors que preguen i treballen. Des del punt 
de vista de l’evangelització, no serveixen ni les propostes místiques sense un fort 
compromís social i missioner, ni els discursos i praxis socials o pastorals sense una 
espiritualitat que transformi el cor. Aquestes propostes parcials i desintegradores sols 
arriben a grups reduïts i no tenen força d’àmplia penetració, perquè mutilen l’Evangeli. 
Sempre és necessari cultivar un espai interior que atorgui sentit cristià al compromís i a 
l’activitat.  
Sense moments calmats d’adoració, de trobament d’oració amb la Paraula, de diàleg 
sincer amb el Senyor, el treball apostòlic fàcilment es buiden de sentit, ens debilitem pel 
cansanci i les dificultats, i fins el fervor s’apaga. 
L’Església necessita imperiosament el pulmó de l’oració,i m’alegra enormement que es 
multipliquen en totes les institucions eclesials els grups d’oració i d’altres. Al mateix temps 
s’ha de rebutjar la tentació d’una espiritualitat oculta i individualista, que poc té a veure 
amb les exigències de la caritat i amb la lògica de l’Encarnació. 
Existeix el risc de que alguns moments d’oració es converteixin en excusa per a no lliurar 
la vida en la missió, perquè les privatitzacions de l’estil de vida por conduir els cristians a 
refugiar-se en alguna falsa espiritualitat.... 
Us proposo que ens deturem a recuperar a recuperar algunes motivacions que ens ajudin. 
La primera motivació per evangelitzar és l’amor de Jesús que hem rebut, l’experiència de 
ser salvats per Ell que ens mou a estimar-lo sempre més. Però ¿quin és l’amor que no 
sent necessitat de parlar del ser estimat, de mostrar-lo, de donar’l a conèixer? Si no sentim 
l’intens desig de comunicar-lo, necessitem aturar-nos en oració per suplicar-li a Ell que de 
nou ens captivi. Necessitem cada dia clamar, demanar la seva gràcia perquè ens obri el 
cor fred i sacsegi la nostra tèbia vida i superficial. Posats davant d’Ell amb el cor obert, 
deixant que Ell ens contempli.¡Quant de bé ens fa deixar que Ell torni a tocar la nostra 
existència i ens empenyi a comunicar la seva vida nova! 
La millor motivació per a decidir-se a comunicar l’Evangeli és contemplar-lo amb amor, és 
aturar-se en les seves pàgines i llegir-lo amb el cor. Si ho fem així, la seva bellesa ens 
sorprèn. 
Per això urgeix recobrar un esperit contemplatiu, que ens permeti redescobrir cada dia que 
som dipositaris d’un bé que humanitza, que ajuda a portar una vida nova. 
No hi ha res millor per a transmetre als altres.” 

 (De l’exhortació del bisbe de Roma, Francesc, “Evangelii Gaudium”) 
 

 
 
 
 
                               



COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Jn 14,15-21 

 

Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Los ve tristes y abatidos. Pronto no lo 
tendrán con él. ¿Quién podrá llenar su vacío? Hasta ahora ha sido él quien ha cuidado de 
ellos, los ha defendido de los escribas y fariseos, ha sostenido su fe débil y vacilante, les 
ha ido descubriendo la verdad de Dios y los ha iniciado en su proyecto humanizador. 
 

Jesús les habla apasionadamente del Espíritu. No los quiere dejar huérfanos. Él mismo 
pedirá al Padre que no los abandone, que les dé “otro defensor” para que “esté siempre 
con ellos”. Jesús lo llama “el Espíritu de la verdad”. ¿Qué se esconde en estas palabras de 
Jesús? 
 
Este “Espíritu de la verdad” no hay que confundirlo con una doctrina. Esta verdad no hay 
que buscarla en los libros de los teólogos. Es algo mucho más profundo. Jesús dice que 
“vive con nosotros y está en nosotros”. Es aliento, fuerza, luz, amor… que nos llega del 
misterio último de Dios. Lo hemos de acoger con corazón sencillo y confiado. 
 
Este “Espíritu de la verdad” no nos convierte en “propietarios” de la verdad. No viene para  
que impongamos a otros nuestra fe ni para que controlemos su ortodoxia. Viene para no  
dejarnos huérfanos de Jesús, y nos invita a abrirnos a su verdad, escuchando, acogiendo 
y viviendo su Evangelio. 
 
Este “Espíritu de la verdad” no nos hace tampoco “guardianes” de la verdad, sino 
testigos. Nuestro quehacer no es disputar, combatir ni derrotar adversarios, sino vivir la 
verdad del Evangelio y “amar a Jesús guardando sus mandatos”. 
 
Este “Espíritu de la verdad” está en el interior de cada uno de nosotros defendiéndonos de 
todo lo que nos puede apartar de Jesús. Nos invita abrirnos con sencillez al misterio de un 
Dios, Amigo de la vida. Quien busca a este Dios con honradez y verdad no está lejos de él. 
Jesús dijo en cierta ocasión: “Todo el que es de la verdad, escucha mi voz”. Es cierto. 
 
Este “Espíritu de la verdad” nos invita a vivir en la verdad de Jesús en medio de una 
sociedad donde con frecuencia a la mentira se le llama estrategia; a la explotación, 
negocio; a la irresponsabilidad, tolerancia; a la injusticia, orden establecido; a la 
arbitrariedad, libertad; a la falta de respeto, sinceridad… 
 
¿Qué sentido puede tener la Iglesia de Jesús si dejamos que se pierda en nuestras 
comunidades el “Espíritu de la verdad”? ¿Quién podrá salvarla del autoengaño, las 
desviaciones y la mediocridad generalizada? ¿Quién anunciará la Buena Noticia de Jesús 
en una sociedad tan necesitada de aliento y esperanza? 

                                                                                                    José-Antonio Pagola 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

INTENCIONS  DE  MISSA: 
 

 DISSABTE:24  20h. Francisco Romagosa Mata (16 aniv.) 

 DIUMENGE:25  11h. 
 13h. 

difunts família Vila-Oliveras. 
PRIMERES  COMUNIONS 

 DILLUNS:26  20h. Llorenç Rosell i Madrona  Bosch. 

 DIMARTS:27  20h.  

 DIMECRES:28  20h. Juanjo Garriga Calonge. 

 DIJOUS:29  20h.  

 DIVENDRES:30   20h. Tomàs Guasch Martí (funeral) 

 DISSABTE:31  20h. Salvador Puig i Salvador Puig Granero. 

 DIUMENGE:1                     11h.  
 13h. 

Mn. Miquel Alayrach,  
 

 



REUNIONS : 
El divendres 30, a les 17’30h.,  els grups de catequesi farem la fí del present curs amb una 
celebració festiva. 

 

PRIMERES COMUNIONS : 
Aquest dissabte, a les 11’30h. i a les 13’00h. i, avui diumenge dia 25, a les 13h.,un grup de 
nens/es han participat per primera vegada de l’eucaristia. 
 

BAPTISMES: 
Aquest dissabte han estat batejats :Blanca Sarasola Olle, Saida Serda Revuelta i 
Sebastian Pereyra Villarroel. Donem–ne gràcies a Déu. 
 

CONDOL: 
El donem als familiars de Na Mercè González Ferré. Que gaudeixi de la pau a la casa 
del Pare, Déu de la Vida. 
 

SOPAR  SOLIDARI 
El dissabte vinent, 31 de Maig, a les 21h., hi haurà el Sopar Solidari com a col·laboració 
amb el projecte de Mans Unides, projectat per aquest any, i en el que col·laborem totes 
les parròquies del nostre arxiprestat.  

  

 
 


