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DOMUND   =   MISSIONS 

 

L’actual Bisbe de Roma, Francesc no para d’insistir, com una necessitat actual i urgent, que 
tots els cristians i molt més els que estem units a la vida d’ella en les nostres comunitats 
parroquials, que hem de ser conscients que es necessita d’una nova evangelització. 
És curiós però que no es refereix a les tradicionals missions en països llunyans a on s’hi 
envien missioners(eres) per donar a conèixer Jesús i el seu evangeli per a poder fundar en 
aquell lloc concret una comunitat cristiana catòlica; ell es refereix a la missió de l’Església que 
està instal·lada, ja fa segles, en la part del món occidental (especialment). 
Es tracte per tant, d’una actitud nova que tots els cristians hem de tenir. Totes les comunitats 
cristianes han d’agafar una dinàmica més missionera en els nostres pobles i ciutats per a 
donar a conèixer Jesús i que els valors de l’evangeli il·luminin més el nostre estil de vida i 
l’amarin tota. 
Per esdevenir comunitats vives i que transmeten vida cal que tots i cadascun dels seus 
membres s’ho senti seu i esdevingui un compromís d’aprofundir en la pròpia en la pròpia 
manera de viure si les obres són transmissió dels valors que Jesús ens va donar a conèixer. 
Cal que ens adonem, també, que tot aquest treball sobre cadascun de nosaltres, pensem com 
el podem viure en la nostra societat d’avui. No es tracte d’imposar res socialment, no es tracte 
tampoc de proselitisme barat i fàcil, sinó de contagi, de fer veure, de moure els cors per lo 
extraordinari que és el que podem viure amb uns valors tan meravellosos. 
Però com que tots aquests valors els hem desprestigiat els mateixos cristians, no vivint d’acord 
amb ells, ara hem de fer tot un treball de conversió nova a l’evangeli i poder-ho oferir a tothom. 
Aquest és el nostre DOMUND que ens compromet a tots, i a les nostres comunitats eclesials a 
sortir més a fora dels temples i dels locals parroquials per inserir-nos amb responsabilitats en 
el dia a dia a on estem. 
Al mateix temps no ens hem d’oblidar de totes i tots aquells han marxat a realitzar aquesta 
missió en terres llunyanes i amb molts menys recursos dels que disposem nosaltres. Ells 
també són de les nostres comunitats eclesials i cal que els tinguem presents tant en les 
nostres pregàries, perquè tinguin força espiritual, com oferint dels nostres recursos per 
alleugerir els seus patiments materials. 
Per aquest motiu fem cada any una col·lecta en favor de totes les missions que hi han 
escampades per tot el planeta. 
Vetllem perquè no ens contentem amb aquest segon aspecte de la missió que pot resultar el 
més fàcil i menys comprometedor en la nostra veritable responsabilitat. Tenim el compromís 
en la primera missió, a la que ens crida el Papa Francesc, aquesta segona la veurem lògica.  
                                                                                                                       Mn. Joaquim Rius                                                     

 
 
 
 



COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Mt 22,15-21  
        

A espaldas de Jesús, los fariseos llegan a un acuerdo para prepararle una trampa decisiva. No vienen 
ellos mismos a encontrarse con él. Les envían a unos discípulos acompañados por unos partidarios de 
Herodes Antipas. Tal vez, no faltan entre estos algunos poderosos recaudadores de los tributos para 
Roma. 
       La trampa está bien pensada: “¿Es lícito pagar impuestos al César o no?”. Si responde 
negativamente, le podrán acusar de rebelión contra Roma. Si legitima el pago de tributos, quedará 
desprestigiado ante aquellos pobres campesinos que viven  oprimidos por los impuestos, y a los que él 
ama y defiende con todas sus fuerzas. 

 

La respuesta de Jesús ha sido resumida de manera lapidaria a lo largo de los siglos en estos 
términos: “Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. Pocas palabras de Jesús 
habrán sido citadas tanto como éstas. Y ninguna, tal vez, más distorsionada y manipulada desde 
intereses muy ajenos al Profeta, defensor de los pobres. 

 
Jesús no está pensando en Dios y en el César de Roma como dos poderes que pueden exigir cada 

uno de ellos, en su propio campo, sus derechos a sus súbditos. Como todo judío fiel, Jesús sabe que a 
Dios “le pertenece la tierra y todo lo que contiene, el orbe y todos sus habitantes” (salmo 24). 
¿Qué puede ser del César que no sea de Dios? Acaso los súbditos del emperador, ¿no son hijos e 
hijas de Dios? 

 

Jesús no se detiene en las diferentes posiciones que enfrentan en aquella sociedad a herodianos, 
saduceos o fariseos sobre los tributos a Roma y su significado: si llevan “la moneda del impuesto” en 
sus bolsas, que cumplan sus obligaciones. Pero él no vive al servicio del Imperio de Roma, sino 
abriendo caminos al reino de Dios y su justicia. 

 

Por eso, les recuerda algo que nadie le ha preguntado: “Dad a Dios lo que es de Dios”. Es decir, 
no deis a ningún César lo que solo es de Dios: la vida de sus hijos e hijas. Como ha repetido tantas 
veces a sus seguidores, los pobres son de Dios, los pequeños son sus predilectos, el reino de 
Dios les pertenece. Nadie ha de abusar de ellos. 

 

No se ha de sacrificar la vida, la dignidad o la felicidad de las personas a ningún poder. Y, sin 
duda, ningún poder sacrifica hoy más vidas y causa más sufrimiento, hambre y destrucción que 
esa “dictadura de una economía sin rostro y sin un objetivo verdaderamente humano” que, según el 
papa Francisco, han logrado imponer los poderosos de la Tierra. No podemos permanecer pasivos e 
indiferentes acallando la voz de nuestra conciencia en la práctica religiosa." 

                                                                   José-Antonio Pagola  

 
 

INTENCIONS  DE  MISSA: 
 

DISSABTE:18 20h.  

DIUMENGE:19 11h. 
 
3h. 

Esposos Encarna Galindo i Francisco 
Bocharán 
Missa Extremeña 

DILLUNS:20  20h. Emili  Caraltó  Lluch 

DIMARTS:21 20h  

DIMECRES:22  20h. Josep Bosch; Dolors Batllori 

DIJOUS:23 20h. família Ferré-Gaig 

DIVENDRES:24 20h. Juan Pancorbo; esposos José i Felisa; 
germans Angel i Felisa de Castro; Tiberio  

DISSABTE:25 20h. família Vila-Oliveras  

DIUMENGE:26                  11h. 
13h. 

                                                                     
família Junquera-Ezquerra                                                                                     

 

 
 
 
 
 
 
 



 
ROMERIA  A  MONTSERRAT 
 
La farem el proper 23 de Novembre. Per inscripcions al despatx parroquial. El  preu  total  és  de  40€.  
 

 
LOTERIA DE NADAL:  
 
Ja podeu disposar dels talonaris o participacions del sorteig de Nadal.  
Adquiriu-los al despatx parroquial.  

 
 

CONDOLENÇA: 
 
La donem als familiars de Na Pilar Mas Climent. I desitgem que  la difunta  gaudeixi de la Vida per 
sempre a la casa del Pare. 
 

AVUI  DIUMENGE:  
XIX Trobada de cossos de  Portants del Sant Crist, a Valls. 
 


     
 
 

AVUI  DIUMENGE  COL·LECTA 
EXTRA   A FAVOR DEL DOMUND 


