
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Sant Just Desvern, 12 d’Abril de 2015. Nº 15 
 

L’ACCIÓ  MISTERIOSA  DEL  RESSUSCITAT  I  DEL  SEU  ESPERIT SANT  
                                                                                                            ( Per pensar-hi ) 

 

275  Algunes persones en la seva vida diària no s’entreguen a fer missió, doncs creuen que 
res no es pot canviar i llavors és inútil esforçar-se. Pensen així:¿Per què m’haig de privar de 
les meves comoditats i plaers si no veuré cap resultat important?. Amb aquesta actitud és 
impossible esdevenir missioners enmig de la societat en que vivim. Aquesta actitud és 
precisament una excusa  per a quedar-se 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. 
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. D’altre manera, “si Crist na ha 
ressuscitat, la nostre predicació no te sentit”(1Co 15,14). L’Evangeli relata que quan els 
primers deixebles varen sortir a predicar, “el Senyor col·laborava amb ells i confirmava la 
Paraula”(Mt 16,20). Això també esdevé avui. Se’ns invita a descobrir-lo i a viure’l. Crist 
ressuscitat i gloriós és la font profunda de la nostra esperança, i no ens mancarà la seva 
ajuda per a complir la missió que ens encomana.   
 
276. La seva resurrecció no és quelcom del passat; entranya una força de vida que ha 
penetrat tot el món. On sembla que tot ha mort, per tot arreu tornen a aparèixer brots de una  
força sense atur. 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 
comença a brotar quelcom nou...torna a parèixer vida. Cada dia reneix la bellesa, que 
ressuscita transformada a través de les tempestats de la història. Els valors tendeixen 
sempre a reaparèixer de noves maneres, i de fet el ser humà ha renascut moltes vegades 
d’allò que semblava irreversible. Aquesta és la força de la resurrecció i cada evangelitzador 
és un instrument d’aquest dinamisme.   
 

 278. La fe és també creure’l a Ell, creure que és veritat que ens estima, que és capaç 
d’intervenir misteriosament, que no ens abandona, que treu bé del mal amb el seu poder i 
infinita creativitat. És creure que Ell marxa victoriós en la història “en unió amb els seus, els 
cridats, els elegits i els fidels”(Ap 17,14). Creiem-lo a l’Evangeli que diu que el Regne de Déu 
ja està present en el món, i que està desenvolupant-se de diverses maneres...La resurrecció 
de Crist provoca per tot arreu gèrmens d’aquest món nou; i encara que se’ls talli, 
ressorgeixen de nou, perquè la resurrecció del Senyor ja ha penetrat la trama oculta de la 
nostra història, perquè Jesús no ha ressuscitat en va. ¡No ens quedem al marge d’aquesta 
marxa de l’esperança viva! 
 

(Del document de Papa Francesc: “Evangelii Gaudium”) 
 
 
 



 
 
 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Jn 20,19-31 
 

El relato de Juan no puede ser más sugerente e interpelador. Sólo cuando ven a Jesús 
resucitado en medio de ellos, el grupo de discípulos se transforma. Recuperan la paz, 
desaparecen sus miedos, se llenan de una alegría desconocida, notan el aliento de Jesús 
sobre ellos y abren las puertas porque se sienten enviados a vivir la misma misión que él 
había recibido del Padre. 
La crisis actual de la Iglesia, sus miedos y su falta de vigor  
espiritual tienen su origen a un nivel profundo. Con frecuencia, la idea de la resurrección de 
Jesús y de su presencia en medio de nosotros es más una doctrina pensada y predicada, 
que una experiencia vivida. 
 

Cristo resucitado está en el centro de la Iglesia, pero su presencia viva no está arraigada en  
nosotros, no está incorporada a la sustancia de nuestras comunidades, no nutre de ordinario 
nuestros proyectos. Tras veinte siglos de cristianismo, Jesús no es conocido ni comprendido 
en su originalidad. No es amado ni seguido como lo fue por sus discípulos y discípulas. 
 

Se nota enseguida cuando un grupo o una comunidad cristiana se siente como habitada por 
esa presencia invisible, pero real y activa de Cristo resucitado. No se contentan con seguir 
rutinariamente las directrices que regulan la vida eclesial. Poseen una sensibilidad especial 
para escuchar, buscar, recordar y aplicar el Evangelio de Jesús. Son los espacios más sanos 
y vivos de la Iglesia. 
 

Nada ni nadie nos puede aportar hoy la fuerza, la alegría y la creatividad que necesitamos 
para enfrentarnos a una crisis sin precedentes, como puede hacerlo la presencia viva de 
Cristo resucitado. Privados de su vigor espiritual, no saldremos de nuestra pasividad casi 
innata, continuaremos con las puertas cerradas al mundo moderno, seguiremos haciendo «lo 
mandado», sin alegría ni convicción. ¿Dónde encontraremos la fuerza que necesitamos para 
recrear y reformar la Iglesia? 
 

Hemos de reaccionar. Necesitamos de Jesús más que nunca. Necesitamos vivir de su 
presencia viva, recordar en toda ocasión sus criterios y su Espíritu, repensar constantemente 
su vida, dejarle ser el inspirador de nuestra acción. Él nos puede transmitir más luz y más 
fuerza que nadie. Él está en medio de nosotros comunicándonos su  
paz, su alegría y su Espíritu.                                                             José-Antonio Pagola 

 
 
INTENCIONS  DE  MISSA DE LA SETMANA 

 

DISSABTE 11 20h  

DIUMENGE 12 11h 
13h 

 

DILLUNS 13 20h Emília Piquet, Espirídion Bosch 

DIMARTS 14 20h  

DIMECRES 15 20h Montserrat Mauri 

DIJOUS 16 20h  

DIVENDRES 17 20h  

DISSABTE 18 20h  

DIUMENGE 19                    11h   
13h 

Esposos Joan i Victòria 
Difunts família Junquera-Ezquerra  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
REUNIONS 
DIJOUS, dia 16, a les 10h. grup “Nostra Dona” 
DIVENDRES, dia 17, a les 10’30h. voluntaris de Càritas 
                                   A les 21h., Consell Pastoral 
 
PASTORAL DE LA SALUT 
Aquest dijous, dia 16, a les 11h. visitarem els residents a la residència “Vitalia”, per a 

celebrar un servei religiós amb els qui ho vulguin. 
 
BAPTISMES 
Aquest dissabte, dia 11, han rebut el baptisme: Martí Juncà Pàrraga, Eric López López, 

Lucía Muñoz Lúñez, Martí Pastor Fàbregas, Lucía Sánchez Zamora, Aleix González 
Bartolomé, Arlet González Bartolomé. Donem gràcies a Déu. 

 
CONDOLENÇA 
La donem als familiars de N’Eugenia Huertas Olmo, N’Ana Flores Gómez, d’En Manuel 

Torres Pardo i d’En Domingo Diaz Cerro. I desitgem que els difunts gaudeixin de la Vida 
per sempre a la casa del Pare. 

 


