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JORNADES DE FORMACIÓ I  ANIMACIÓ PASTORAL 
 

Tenint en compte els 10 anys de la nova diòcesi que tenim, fent servir l’estil del llenguatge del 
bisbe de Roma, Francesc: Hem de ser una Església en marxa. 
El fet de tenir aquesta oportunitat de les jornades, ens pot fer bé a tots per donar més 
contingut al que fem perquè hi pensem tots plegats ajudats pels que ens faran les xerrades. 
La dinàmica de l’Església no és a base d’organització, propaganda, manifestacions...sinó, 
principalment, de treball que fonamenti els nostres coneixements i ens obri pistes per a 
comprendre més bé el que fem o el que podem fer per a ser aquesta Església en marxa que 
tots necessitem. 
Val a dir que aquestes conferències, tot i que les persones que ens les oferiran tindran en 
compte que no són classes de facultat, ens ajudaran per solidificar una mirada més profunda 
de l’acció pastoral que anem fent i possibles orientacions per on caminar com a comunitats 
parroquials i poder oferir millors alternatives des de la nostra aprofundida doctrina que il·lumini 
tant el nostre propi camí com el dels altres segons transcorre el nostre temps d’avui. 
En aquesta ocasió, el dia 10, ens parlarà un monjo de  
Montserrat, P. Antoni Pou, referint-se a les comunitats del Nou Testament, d’on ben segur que 
en podem descobrir l’esperit que les movia per adonar-nos de com aquest mateix Esperit es  
podem viure i encarnar en la realitat de les nostres comunitats d’ara. 
També ens acompanyarà, el dia 11, Mn. David Abadias, rector de la parròquia de Matadepera, 
i professor d’història de l’Església i que ens parlarà de que l’Església creix al llarg de la història 
perquè també les persones que la formem avancem en coneixements i dons personals. 
El dimecres 12, ens ajudaran a  pensar, les doctores Mercè Lajara i Montserrat Clavera que, 
com a professores d’institut, ens obriran la mirada sobre l’Església a través del cinema, ja que 
la imatge té molt de pes en la generació del nostre temps. 
A la darrere jornada, dijous 13, un periodista, una inspectora d’ensenyament i el nostre bisbe 
Agustí, ens acompanyaran en un col·loqui per tractar el tema del present i el futur de la nostra 
diòcesi de St. Feliu. 
L’opinió que tinguem de l’Església sempre serà personal, però tot i respectant-la, sempre es 
pot ennoblir, canviar, enriquir....amb l’ajuda d’altres que ens ofereixen punts de vista diferents i, 
potser més rics en contingut que dignifiquen encara més l’esmentada opinió nostra. 
Aprofitem, doncs, aquesta oportunitat en aquest desè aniversari de la creació de la nostra 
Església de Sant Feliu de Llobregat. Tot plegat ena pot ajudar en el nostre caminar com a fills i 
filles d’ella i per a ser més fidels al projecte que Jesús pugui esperar de nosaltres: que el seu 
Evangeli i Ell mateix siguin més coneguts perquè tothom pugui viure amb valors que fan la 
persona més autèntica, més esperançada, més amb ganes de treballar per escampar el 
Regne de Déu en la nostra societat, tenint l’Evangeli com ideari en el viure de cada dia i amb 
l’amistat de Jesús com a company de ruta. 
  

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY Jn 2,13-22 

   



El episodio de la intervención de Jesús en el templo de Jerusalén ha sido recogido por los 
cuatro evangelios. Es Juan quien describe su reacción de manera más gráfica: con un látigo 
Jesús expulsa del recinto sagrado a los animales que se están vendiendo para ser 
sacrificados, vuelca las mesas de los cambistas y echa por tierra sus monedas. De sus labios 
sale un grito: “No convirtáis en un mercado la casa de mi Padre”. 
Este gesto fue el que desencadenó su detención y rápida ejecución. Atacar el templo era 
atacar el corazón del pueblo judío: el centro de su vida religiosa, social y económica. El templo 
era intocable. Allí habitaba el Dios de Israel. Jesús, sin embargo, se siente un extraño en aquel 
lugar: aquel templo no es la casa de su Padre sino un mercado. 
A veces, se ha visto en esta intervención de Jesús su esfuerzo por “purificar” una religión 
demasiado primitiva, para sustituirla por un culto más digno y unos ritos menos sangrientos.  
 
Sin embargo, su gesto profético tiene un contenido más radical: Dios no puede ser el 
encubridor de una religión en la que cada uno busca su propio interés. Jesús no puede ver allí 
esa “familia de Dios” que ha comenzado a formar con sus primeros discípulos y discípulas. 
En aquel templo, nadie se acuerda de los campesinos pobres y desnutridos que ha dejado en 
las aldeas de Galilea. El Padre de los pobres no puede reinar desde este templo. Con su gesto 
profético, Jesús está denunciando de raíz un sistema religioso, político y económico que se 
olvida de los últimos, los preferidos de Dios. 
La actuación de Jesús nos ha de poner en guardia a sus seguidores para preguntarnos qué 
religión estamos cultivando en nuestros templos. Si no está inspirada por Jesús, se puede 
convertir en una manera “santa” de cerrarnos al proyecto de Dios que él quería impulsar en el 
mundo. La religión de los que siguen a Jesús ha de estar siempre al servicio del reino de Dios 
y su justicia. 
Por otra parte, hemos de revisar si nuestras comunidades son un espacio donde todos nos 
podemos sentir en “la casa del Padre”. Una comunidad acogedora donde a nadie se le cierran 
las puertas y donde a nadie se excluye ni discrimina. Una casa donde aprendemos a escuchar 
el sufrimiento de los más desvalidos y no solo nuestro propio interés. 
No olvidemos que el cristianismo es una religión profética nacida del Espíritu de Jesús para 
abrir caminos al reino de Dios construyendo un mundo más humano y fraterno, encaminado 
así hacia su salvación definitiva en Dios.                                          José Antonio Pagola                                                                

 
 
 
 

INTENCIONS  DE  MISSA: 
 

DISSABTE:8 20h.  

DIUMENGE:9 11h. 
13h. 

 

DILLUNS:10 20h.  

DIMARTS:11 20h. Maria  Adell Fullola 

DIMECRES:12 20h.  

DIJOUS:13 20h.  

DIVENDRES:14 20h. esposos Josep Pla;Dolors Serra i Josep 
Ibáñez Bartolí. 

DISSABTE:15 20h.  

DIUMENGE:16                11h. 
13h. 

 



 
 
 REUNIONS 
 
DIMARTS dia 11, des de les 10’30, tots els preveres i diaques amb el nostre Bisbe, a la 
Casa de l’Església. 
DIJOUS dia 13, a les 20’30 pares dels infants de catequesi. 

 

 
 



 
 
 TROBADA D’ANIMADORS DE LITÚRGIA 
 
El dissabte vinent, dia 15, entre les 10 i les 13h, tots els que feu algun servei en les 
celebracions litúrgiques, esteu convocats a la trobada que organitza la Delegació de 
Litúrgia a la Casa de l’Església a Sant Feliu. 

 

CONDOLENÇA 
 
La donem als familiars d’En Paco Lamonja Valle ; Mª Teresa Onaindia Alegre; Isabel 
Chabrera Edo  I desitgem que els difunts gaudeixin de la Vida per sempre a la casa del 
Pare. 
 

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.  

  
 




