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53.  Així com el manament de “no matar” posa un límit clar per assegurar el valor de la vida 
humana, avui hem de decidir “no a una economia de l’exclusió i l’inequitat”.Aquesta economia 
mata. No pot ser que no sigui notícia que un avi que viu al carrer es mori de fret i que sí ho 
sigui una caiguda de dos punts en la borsa. Això és exclusió. No es pot tolerar més que es tiri 
menjar quan hi ha gent que passa fam. Això és inequitat. Avui tot entra dins el joc de la 
competitivitat i de la llei del més fort, on el poderós es menja el més dèbil.Com a conseqüència 
d’aquesta situació, grans masses de la població es veuen excloses i marginades: sense 
treball, sense horitzons, sense sortida. Es considera el ser humà en sí mateix com un bé de 
consum, que es pot usar i després tirar. Ja no es tracte simplement del fenomen de l’explotació 
o de l’opressió, sinó de quelcom nou: amb l’exclusió queda afectada en la seva arrel la 
pertinença a la societat en la que es viu. 

 

54.  En aquest context, alguns encara defensen la teoria que tot creixement econòmic, afavorit 
per la llibertat de mercat, assoleix provocar per si mateixa major equitat i inclusió social en el 
món. Aquesta opinió, que mai ha estat confirmada pels fets, expressa una confiança burda i 
ingènua en la bondat dels qui tenen el poder econòmic i en els mecanismes sacralitzats del 
sistema econòmic imperant. Mentre i tant, els exclosos segueixen esperant.  
Per a poder sostenir un estil de vida que exclou els altres, o per a poder entusiasmar-se amb 
aquest ideal egoista, s’ha desenvolupat una globalització de la indiferència. Quasi sense 
adonar-nos, ens tornem incapaços de compadir-nos davant dels clamors dels altres....La 
cultura del benestar ens anestesia i perdem la calma si el mercat ofereix quelcom que encara 
no hem comprat, mentre totes aquestes vides truncades per manca de possibilitats ens 
semblen un simple espectacle que de cap manera ens altera. 

 

55. Una de les causes d’aquesta situació es troba en la relació que hem establert amb el diner, 
ja que acceptem pacíficament el seu predomini sobre nosaltres i les nostres societats. La crisi 
financera que travessem ens fa oblidar que en el seu origen hi ha una profunda crisi 
antropològica: ¡la negació de la primacia del ser humà! .... La crisi mundial, que afecta a les 
finances i a l’economia, posa de manifest els seus desequilibris i, sobre tot, la greu carència 
antropològica que redueix el ser humà a una sola de les seves necessitats: el consum. 

 

56. Mentre els guanys d’uns pocs creixen exponencialment, els de la majoria resten cada 
vegada més lluny del benestar d’aquesta minoria feliç. Aquest desequilibri prové d’ideologies 
que defensen l’autonomia absoluta dels mercats i l’especulació financera. D’aquí que neguin el 
dret de control dels Estats, encarregats de vetllar pel bé comú.....En aquest sistema, que 
tendeix a orientar tot en ordre a fer créixer els beneficis,qualsevol cosa que sigui fràgil, com el 
medi ambient, resta indefensa davant dels interessos de mercat divinitzats, convertits en regla 
absoluta. 

 

 (del document del papa Francesc: Evangelii Gaudium)    
 
    



 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Lc 24,35-48 
 

No es fácil creer en Jesús resucitado. En última instancia es algo que sólo puede ser captado y 
comprendido desde la fe que el  
 
mismo Jesús despierta en nosotros. Si no experimentamos nunca «por dentro» la paz y la alegría que 
Jesús infunde, es difícil que encontremos «por fuera» pruebas de su resurrección. 
 

Algo de esto nos viene a decir Lucas al describirnos el encuentro de Jesús resucitado con el grupo de 
discípulos. Entre ellos hay de todo. Dos discípulos están contando  
cómo lo han reconocido al cenar con él en Emaús. Pedro dice que se le ha aparecido. La mayoría no 
ha tenido todavía ninguna experiencia. No saben qué pensar. 
 

Entonces «Jesús se presenta en medio de ellos y les dice: “Paz a vosotros”». Lo primero para 
despertar nuestra fe en Jesús resucitado es poder intuir, también hoy, su presencia en medio de 
nosotros, y hacer circular en nuestros grupos, comunidades y parroquias la paz, la alegría y la 
seguridad que da el saberlo vivo, acompañándonos de cerca en estos tiempos nada fáciles para la fe. 
 

El relato de Lucas es muy realista. La presencia de Jesús no transforma de manera mágica a los 
discípulos. Algunos se asustan y «creen que están viendo un fantasma». En el interior de otros «surgen 
dudas» de todo tipo. Hay quienes «no lo acaban de creer por la alegría». Otros siguen «atónitos». 
 

Así sucede también hoy. La fe en Cristo resucitado no nace de manera automática y segura en 
nosotros. Se va despertando en nuestro corazón de forma frágil y humilde. Al comienzo, es casi sólo un 
deseo. De ordinario, crece rodeada de dudas e interrogantes: ¿será posible que sea verdad algo tan 
grande? 
 

Según el relato, Jesús se queda, come entre ellos, y se dedica a «abrirles el entendimiento» para que 
puedan comprender lo que ha sucedido. Quiere que se conviertan en «testigos», que puedan hablar 
desde su experiencia, y predicar no de cualquier manera, sino «en su nombre». 
Creer en el Resucitado no es cuestión de un día. Es un proceso que, a veces, puede durar años. Lo 
importante es nuestra actitud interior. Confiar siempre en Jesús. Hacerle mucho más sitio en cada uno 
de nosotros y en nuestras comunidades cristianas.                                           José-Antonio Pagola 
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INTENCIONS  DE  MISSA DE LA STEMANA 
 

DISSABTE 18  20h.  

DIUMENGE:19  11h. 
 13h. 

esposos Joan i Victòria 
difunts família Junquera-Ezquerra 

DILLUNS:20  20h. Manel Fajardo, Maria Companys i fills 

DIMARTS:21  20h. difunts família  Pagés-Pi 

DIMECRES:22  20h. difunts família  Mans 

DIJOUS:23  20h.  

DIVENDRE0S:24  17h.  

DISSABTE:25  20h. difunts família Vila-Oliveras 

DIUMENGE:26 11h. 
 

13h. 

Dolors i Quimeta, esposos Manel Puig i 
Beneta Amigó. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
REUNIONS 
DIVENDRES, dia 24, des de les 12h. els preveres de l’arxiprestat a la Casa de l’Església, a St. 
Feliu. 
 
CONDOLENÇA 
La donem als familiars de N’Obdulia López Nuñez. I desitgem que la difunta gaudeixi de la 
Vida per sempre a la casa del Pare. 

 

 

SORTIDA DELS PORTANTS DEL SANT CRIST 
Serà el dia 1 de Maig a La Nou de Bergadà, es sortirà amb autocar del Parador, a les 8 del 
mati, el preu tot inclòs és de 40€,  sempre que siguem 30 persones a l’autocar Si en som cm 
l’any passat el preu pujarà a 6 € mes.  
 
 

 
    


