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Sant Just Desvern, 1 de Juny de 2014. Nº 23 

MOTIVACIONS PER A UN RENOVAT  IMPULS MISSIONER (II) 

 
“Tota la vida de Jesús, la seva forma de tractar als pobres, els seus gestos, la seva 
coherència, la seva generositat quotidiana i senzilla, i finalment la seva entrega total, tot és 
preuat i li parla a pròpia vida. Cada vegada que un ho torna a descobrir, es convenç de 
que és això mateix és el que els altres necessiten, encara que no ho reconeixien. A 
vegades l’entusiasme per la missió en oblidar que l’Evangeli respon a les necessitats més 
profundes de les persones, perquè tots hem estat creats per allò que l’Evangeli ens 
proposa: l’amistat amb Jesús i l’amor fratern.  
 

Quan es logra expressar adequadament i amb bellesa el contingut essencial de l’Evangeli, 
segurament  aquest missatge parlarà a les recerques més profundes dels cors: “El 
missioner està convençut de que ja existeix en les persones i en els pobles, per l’acció de 
l’Esperit, una espera, encara que sigui inconscient, per a conèixer la veritat sobre Déu, 
sobre l’home, sobre el camí que porta a l’alliberament del pecat i de la mort. L’entusiasme 
per anunciar a Crist deriva de la convicció de respondre a aquesta esperança”. 
 

L’entusiasme evangelitzador es fonamenta en aquesta convicció. Tenim un tresor de vida i 
d’amor que és el que no pot enganyar, el missatge que no pot manipular ni desil·lusionar. 
És una resposta que cau en lo més profund del ser humà i que pot sostenir-lo i elevar-lo. 
És la veritat que no passa de moda perquè és capaç de penetrar allà a on res més pot 
arribar. La nostra tristesa infinita solsament es cura amb un infinit amor. 
 

Però aquesta convicció es sosté amb la pròpia experiència, constantment renovada, de 
gustar de llur amistat i missatge. No es pot perseverar en una evangelització fervorosa si 
hom no segueix convençut, que no és el mateix caminar amb Ell, que caminar a les 
palpentes, no és el mateix poder-lo escoltar que ignorar la seva Paraula, no és el mateix 
poder contemplar-lo, adorar-lo, descansar en Ell, que no poder fer-ho. No és el mateix 
tractar de construir el món amb el seu Evangeli que fer-ho solament amb la pròpia raó. 
Sabem bé que la vida amb Ell es torna molt més plena i que amb Ell és més fàcil trobar-li 
un sentit a tot. Per això evangelitzem. 
 

 El veritable missioner, que mai deixa de ser deixeble, sap que Jesús camina amb ell, parla 
amb ell, respira amb ell, treballa amb ell. Percebeixo Jesús vivent en ell enmig de la tasca 
missionera. Si hom no el descobreix a Ell present en el cor de la mateixa entrega 
missionera, aviat perd l’entusiasme i deixa d’estar segur del que transmet, li manca força i 
passió. I una persona que no està convençuda, entusiasmada, segura, enamorada, no 
convenç a ningú”. 

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

 

 



COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY:Mt,28,16-20 

 
Ocupados solo en el logro inmediato de un mayor bienestar y atraídos por pequeñas aspiraciones 

y esperanzas, corremos el riesgo de empobrecer el horizonte de nuestra existencia perdiendo el 

anhelo de eternidad. ¿Es un progreso? ¿Es un error?. Hay dos hechos que no es difícil comprobar 

en este nuevo milenio en el que vivimos desde hace unos años.  

Por una parte, está creciendo en la sociedad humana la expectativa y el deseo de un mundo mejor. 

No nos contentamos con cualquier  

cosa: necesitamos progresar hacia un mundo más digno, más humano y dichoso. 

Por otra parte, está creciendo el desencanto, el escepticismo y la incertidumbre ante el futuro. 

Hay tanto sufrimiento absurdo en la vida de las personas y de los pueblos, tantos conflictos 

envenenados, tales abusos contra el Planeta, que no es fácil mantener la fe en el ser humano. 

Sin embargo, el desarrollo de la ciencia y la tecnología esta logrando resolver muchos males y 

sufrimientos. En el futuro se lograrán, sin duda, éxitos todavía más espectaculares. Aún no somos  

capaces de intuir la capacidad que se encierra en el ser humano para desarrollar un bienestar 

físico, psíquico y social. 

Pero no sería honesto olvidar que este desarrollo prodigioso nos va “salvando” solo de algunos 

males y de manera limitada. Ahora precisamente que disfrutamos cada vez más del progreso 

humano, empezamos a percibir mejor que el ser humano no puede darse a sí mismo todo lo 

que anhela y busca. 

¿Quién nos salvará del envejecimiento, de la muerte inevitable o del poder extraño del mal? No 

nos ha de sorprender que muchos comiencen a sentir la necesidad de algo que no es ni técnica ni 

ciencia ni doctrina ideológica. El ser humano se resiste a vivir encerrado para siempre en esta 

condición caduca y mortal. 

Sin embargo, no pocos cristianos viven hoy mirando exclusivamente a la tierra. Al parecer, no nos 

atrevemos a levantar la mirada más allá de lo inmediato de cada día. En esta fiesta cristiana de 

la Ascensión del Señor quiero recordar unas palabras del aquél gran científico y místico que fue 

Theilhard de Chardin: “Cristianos, a solo veinte siglos de la Ascensión, ¿qué habéis hecho de la 

esperanza cristiana?”. 

En medio de interrogantes e incertidumbres, los seguidores de Jesús seguimos caminando por la 

vida, trabajados por una confianza y una convicción. Cuando parece que la vida se cierra o se 

extingue, Dios permanece. El misterio último de la realidad es un misterio de Bondad y de 

Amor. Dios es una Puerta abierta a la vida que nadie puede cerrar. 

                                                                                                                       José-Antonio Pagola 
 

                                                              
 

 
 

 

 
 

 
 
 
INTENCIONS  DE  MISSA: 
 

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

DIUMENGE:1  11h 
13h.. 

Mn. Miquel Alayrach. 

DILLUNS:2 20h. Ramon Sans i Emilia Rosell 

DIMARTS:3 20h  

DIMECRES:4 20h.  

DIJOUS dia:5 20h Dolors Escofet Rubio 

DIVENDRES:6 20h José Cutillas Boj (funeral) 

DISSABTE:7  20h Eugenio Jiménez Gallego 

DIUMENGE:8                    11h   
13h. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAPTISMES: 
Aquest dissabte ha rebut el baptisme: Marina Domènech Algans. Donem gràcies a Déu. 
 

MATRIMONI: 
Han celebrat el seu matrimoni:Roger Domènech Oller amb Lucia Algans Esteban . Que 
siguin fidels en l’amor més joiós. 

 

50è ANIVERSARI DE LA LLAR NTRA. SRA. DE LOURDES: 

Aquest dimecres dia 4, a les 10’30h., el nostre bisbe Agustí presidirà l’eucaristia a la capella 
de la residència, en motiu d’aquest aniversari.



CONDOL: 
El donem als familiars de Miguel Garcia Robles. Que gaudeixi   de la pau a la casa del Pare, 
Déu de la Vida. 
                        
 


