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MOTIVACIONS PER A UN RENOVAT  IMPULS MISSIONER (III) 
 

« En el capítol segon d’aquest document, reflexionàvem sobre la manca d’espiritualitat profunda 
que es tradueix en el pessimisme, el fatalisme, la desconfiança. Algunes persones no s’entreguen 
a la missió, perquè creuen que res pugui canviar i llavors per ells és inútil esforçar-se. Pensen 
així:”¿Perquè m’haig de privar de les meves comoditats i plaers si no haig de veure cap resultat 
important?” Amb aquesta actitud és precisament esdevenir missioner. Tal actitud és precisament 
una excusa maligna per restar reclosos en la comoditat, la tristesa insatisfeta, la buidor egoista. Es 
tracta d’una actitud autodestructiva perquè el ser humà no pot viure sense esperança: la seva vida, 
condemnada a la insignificança es tornaria insuportable”. Si pensem que les coses no canviaran, 
recordem que Jesucrist ha triomfat sobre el pecat i la mort i està ple de poder. Jesucrist 
veritablement viu. Dit d’una altra manera,”si Crist no ha ressuscitat, és en va la nostra 
predicació”(1Co15,14). L’evangeli ens relata que quan els primers deixebles sortiren a predicar,”el 
Senyor col·laborava amb ells i confirmava la Paraula”(Mc16,20). Això també succeeix avui. Se’ns 
invita a descobrir-ho , a viure-ho. Crist ressuscitat i gloriós és la font profunda de la nostra 
esperança, i no ens mancarà la seva ajuda per dur a terme la missió que ens confia. 
La seva resurrecció no és quelcom del passat; comporta una força de vida que ha penetrat tot el 
món. On sembla que tot ha mort per totes bandes tornen a aparèixer els brots de la resurrecció. És 
una força imparable. Veritat que moltes vegades sembla que Déu no existís: veiem injustícies, 
maldats, indiferències i crueltats que no cedeixen. Però també és cert que enmig de la foscor 
sempre comença a rebrotar quelcom nou que més aviat o més tard produeix un fruit. En un camp 
arrasat torna a aparèixer la vida, tossuda i invencible. Hi hauran moltes coses fosques, però el bé 
sempre tendeix a tornar a brotar i ha difondre’s. Cada dia en el món reneix la bellesa, que 
ressuscita transformada a través de les tempestes de la història. Els valors tendeixen sempre a 
reaparèixer de maneres noves, i de fet el ser humà ha renascut moltes vegades del que semblava 
irreversible. Aquesta és la força de la resurrecció i cada evangelitzador és un instrument d’aquest 
dinamisme.... 
La fe és també creure’l a Ell, creure que és veritat que ens estima, que viu, que és capaç 
d’intervenir misteriosament, que no ens abandona, que treu bé del mal, amb el seu poder i la seva 
creativitat. És creure que Ell marxa victoriós en la història. Creiem l’Evangeli que diu que el Regne 
de Déu ja està present en el món, i està desenvolupant-se ací i allà, de diverses maneres... i 
sempre ens pot sorprendre gratament. La resurrecció de Crist provoca per tot arreu gèrmens 
d’aquest món nou... perquè Jesús no ha ressuscitat en va. ¡No ens quedem al marge d’aquesta 
marxa de l’esperança viva! 
 

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

 

 

 

 



 

 

 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Jn 20,19-23  

Según San Juan, el Espíritu hace presente a Jesús en la com unidad cristiana, recordándonos su 

mensaje, haciéndonos caminar en su verdad, interiorizando en nosotros su mandato del amor. A 

ese Espíritu invocamos en esta fiesta de Pentecostés. 

Ven Espíritu Santo y enséñanos a invocar a Dios con ese nombre entrañable de “Padre” que nos 

enseñó Jesús. Si no sentimos su presencia buena en medio de nosotros, viviremos como 

huérfanos. Recuérdanos que sólo Jesús es el camino que nos lleva hasta él. Que sólo su vida 

entregada a los últimos nos muestra su verdadero rostro. Sin Jesús nunca entenderemos su 

sed de paz, de justicia y dignidad para todos sus hijos e hijas. 

Ven Espíritu Santo y haznos caminar en la verdad de Jesús. Sin tu luz y tu aliento, olvidaremos 

una y otra vez su Proyecto del reino de  

Dios. Viviremos sin pasión y sin esperanza. No sabremos por qué le seguimos ni para qué. No 

sabremos por qué vivir y por qué sufrir. Y el Reino seguirá esperando colaboradores. 

Ven Espíritu Santo y enséñanos a anunciar la Buena Noticia de Jesús. Que no echemos 

cargas pesadas sobre nadie. Que no dictaminemos sobre problemas que no nos duelen ni 

condenemos a quienes necesitan sobre todo acogida y comprensión. Que nunca quebremos la  

caña cascada ni apaguemos la mecha vacilante. 

Ven Espíritu Santo e infunde en nosotros la experiencia religiosa de Jesús. Que no nos perdamos 

en trivialidades mientras descuidamos la justicia, la misericordia y la fe. Que nada ni nadie nos 

distraiga de seguirlo como único Señor. Que ninguna doctrina, práctica o devoción nos aleje de 

su Evangelio. 

Ven Espíritu Santo y aumenta nuestra fe para experimentar la fuerza de Jesús en el centro mismo 

de nuestra debilidad. Enséñanos a alimentar nuestra vida, no de tradiciones humanas ni 

palabras vacías, sino del conocimiento interno de su Persona. Que nos dejemos guiar siempre 

por su Espíritu audaz y creador, no por nuestro instinto de seguridad. 

Ven Espíritu Santo, transforma nuestros corazones y conviértenos a Jesús. Si cada uno de 

nosotros no cambia, nada cambiará en su Iglesia. Si todos seguimos cautivos de la inercia, 

nada nuevo y bueno nacerá entre sus seguidores. Si no nos dejamos arrastrar por su creatividad, 

su movimiento quedará bloqueado. 

Ven Espíritu Santo y defiéndenos del riesgo de olvidar a Jesús. Atrapados por nuestros miedos 

e incertidumbres, no somos capaces de escuchar su voz ni sentir su aliento. Despierta 

nuestra adhesión pues, si perdemos el contacto con él, seguirá creciendo en nosotros el 

nerviosismo y la inseguridad. 
José Antonio Pagola 

 
 

 
 

 
 

 

 






 

 

 

 

 





INTENCIONS  DE  MISSA: 
 

DISSABTE:7 20h.  

DIUMENGE:8 11h. 
13h. 

Eugenio Jiménez Gallego 

DILLUNS:9 20h. Mª Rosa Gafarot 

DIMARTS:10 20h.  

DIMECRES:11 20h.  

DIJOUS:12 20h. Espiridion Bosch, Emília Piquet 

DIVENDRES:13 20h. Miguel Garcia Robles (funeral) 

DISSABTE:14  20h. Esposos Josep Bofill i Engràcia Savé 

DIUMENGE:15                    11h.  
13h. 

Difunts família Segura-Romero 
Difunts família Junquera-Ezquerra 

 

 REUNIONS: 
DIMARTS dia 10, des de les 10’30h. tots els preveres de la diòcesi amb el nostre bisbe Agustí a la 
Casa de l’Església. 
DIMECRES dia 11, a les 10h. grup “Nostra Dona”. 

DIJOUS dia 12, a les 21h, preparació pels baptismes. 
  

 PASTORAL DE LA SALUT 
Aquesta setmana, com cada mes, visitarem els residents a Vitalia, per a fer-hi un servei religiós i 
distribuir l’eucaristia. 
 

 CONCERT DE LA CORAL “AMALGAMA” 
El proper diumenge dia15, a les 19h, en la nostra església i a benefici de Càritas parroquial. 
 

 

 


