
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Sant Just Desvern,  26 d’Abril  de 2015. Nº 17 
 
 

NO A UN DINER QUE GOVERNA EN COMPTES DE SERVIR    
 

 

57.  L’afany de poder i de tenir no coneix límits. Apareixen els interessos del mercat divinitzat, 
convertits en regla absoluta. Darrere aquesta actitud s’amaga el rebuig de l’ètica i el rebuig de 
Déu. L’ètica és mirada amb menyspreu burlesc. Se la considera contraproduent, massa 
humana, perquè relativitza el diner i el poder. Se la sent com una amenaça, ja que condemna 
la manipulació i la degradació de la persona. En definitiva, l’ètica porta a un Déu que espera 
una resposta compromesa que està fora de les categories del mercat. Per aquestes, si són 
absolutitzades, Déu és incontrolable, no manejable, també perillós, per cridar al ser humà a la 
seva plena realització i independència de qualsevol tipus d’esclavitud. L’ètica –una ètica no 
ideologitzada-  permet crear un equilibri i un ordre social més humà. En aquest sentit, animo 
als experts financers i als governants dels països a considerar les paraules d’un antic savi: “No 
compartir amb els pobres els propis béns és robar-los  i prendre’ls la vida. No són nostres els 
béns que tenim, sinó seus”. 
 

58.    Una reforma financera que no ignori l’ètica requeriria un canvi d’actitud enèrgic per part 
dels dirigents polítics, als qui exhorto a afrontar aquest repte amb determinació i visió de futur, 
sense ignorar, per suposat, l’especificitat de cada context.  
¡ El diner ha de servir i no governar !   El Papa estima a tothom, rics i pobres, però te 
l’obligació, en nom de Crist, de recordar que els rics han d’ajudar als pobres, respectar-los, 
promocionar-los. Us exhorta a la solidaritat desinteressada i a un tom en l’economia i les 
finances a una ètica en favor del ser humà. 
 
60.  Els mecanismes de l’economia actual promouen una exacerbació del consum, però 
resulta que el consumisme desenfrenat unit a la inequitat és doblement dolent pel teixit social. 
Així la inequitat genera més aviat o més tard una violència que les carreres armamentistes no 
resolen ni resoldran mai.  
Només serveixen per pretendre enganyar els qui reclamen major seguretat, com si avui no 
sabéssim que les armes i la repressió violenta, més que aportar solucions, creen nous i pitjors 
conflictes. Alguns simplement es complauen culpant els pobres i als països pobres de llurs 
mals, amb indegudes generalitzacions, i pretenen trobar la solució en una “educació” que els 
tranquil·litzi i els converteixi en sers domesticats i inofensius. Això es torna encara més irritant 
si els exclosos  veuen créixer aquest càncer social que és la corrupció profundament arrelada 
en molts països – en els seus governs, empresaris, i institucions – qualsevol que sigui 
l’ideologia política dels qui governen.    
 

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



 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Jn 10, 11-18  

 

Cuando entre los primeros cristianos comenzaron los conflictos y disensiones entre grupos 
y líderes diferentes, alguien sintió la necesidad de recordar que, en la comunidad de Jesús, 
sólo él es el Pastor bueno. No un pastor más, sino el auténtico, el verdadero, el modelo a 
seguir por todos. 

 

Esta bella imagen de Jesús, Pastor bueno, es una llamada a la conversión, dirigida a 
quienes pueden reivindicar el título de «pastores» en la comunidad cristiana. El pastor que se 
parece a  
Jesús, sólo piensa en sus ovejas, no «huye» ante los problemas, no las «abandona». Al 
contrario, está junto a ellas, las defiende, se desvive por ellas, «expone su vida» buscando su 
bien.     
 

      Al mismo tiempo, esta imagen es una llamada a la comunión fraterna entre todos. El Buen 
Pastor «conoce» a sus ovejas y las ovejas le «conocen» a él. Sólo desde esta cercanía  
estrecha, desde este conocimiento mutuo y esta comunión de corazón, el Buen Pastor 
comparte su vida con las ovejas.  
Hacia esta comunión y mutuo conocimiento hemos de caminar también hoy en la Iglesia. 
 

     En estos momentos no fáciles para la fe, necesitamos como nunca aunar fuerzas, buscar 
juntos criterios evangélicos y líneas maestras de actuación para saber en qué dirección hemos 
de caminar de manera creativa hacia el futuro. 

 

Sin embargo, no es esto lo que está sucediendo. Se hacen algunas llamadas 
convencionales a vivir en comunión, pero no estamos dando pasos para crear un clima de 
escucha mutua y diálogo. Al contrario, crecen las descalificaciones y disensiones entre 
obispos y teólogos; entre teólogos de diferentes tendencias; entre movimientos y comunidades 
de diverso signo; entre grupos y «blogs» de todo género… 

 

Pero, tal vez, lo más triste es ver cómo sigue creciendo el distanciamiento entre la jerarquía 
y el pueblo cristiano. Se diría que viven dos mundos diferentes. En muchos lugares los 
«pastores» y las «ovejas» apenas se conocen. A muchos obispos no les resulta fácil sintonizar 
con las necesidades reales de los creyentes, para ofrecerles la orientación y el aliento que 
necesitan. A muchos fieles les resulta difícil sentir afecto e interés hacia unos pastores a los 
que ven alejados de sus problemas. 

 

Sólo creyentes, llenos del Espíritu del Buen Pastor, pueden ayudarnos a crear el clima de 
acercamiento, mutua escucha, respeto recíproco y diálogo humilde que tanto necesitamos. 

 

                                                              José-Antonio Pagola 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
INTENCIONS  DE  MISSA DE LA SETMANA:   
 
 

 

 
 

 
 

 
 

DISSABTE25  20h. difunts família Vila-Oliveras 

DIUMENGE:23  11h. 
    

13h. 

esposos Joan i Victòria, Dolors i Quimeta i 
esposos Manel Puig i Beneta Amigó. 
 

DILLUNS: 27  20h. Josep Mª Mestres ; esposos Josep Mestres 
i Enrica Gelabert ; Montserrat Brillas 

DIMARTS: 28  20h. Juanjo Garriga Calonge 

DIMECRES:29  20h.  

DIJOUS:30  20h.  

DIVENDRES:1  8’45 Residència Nostra Sra. de Lourdes 

DISSABTE:2  20h. Dolors Saumench; Emili Bonet 

DIUMENGE:3                    11h. 
 13h. 

 
La Cruz de Mayo  (Casa de Extremadura) 

 

 
 



 
 
BAPTISMES: 
 
Aquest dissabte, dia 25, han rebut el baptisme: Valeria Velasco Fernández i  Elisa Rodríguez 
Bugués. Donem-ne gràcies a Déu. 
 

CELEBRACIÓ DE LA UNCIÓ DELS MALALTS 
 
El diumenge de Pasqua de Pentecostès, dia 24 de Maig, a l’eucaristia de les 11h., 
administrarem el sagrament de la Unció dels malalts a les persones que ho desitgin ( han de 
passar per una situació de salut precària o de la delicadesa de l’edat que suposa tenir setanta 
cinc anys). Ho heu de comunicar a mossèn Joaquim.  
 

CONDOLENÇA 
 
La donem als familiars de Na Rosa Segura Ventura, de Na Teresa Pardellans Pardellans, i Na 
Margarita Tejedor Deu. I  desitgem que les difuntes gaudexin 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. Avui últim dia d’inscripció, El preu es de 45€. 
 
 
 

 
 

 


