
 

 

 

 
 
 

 

 
 

Sant Just Desvern, 10 de Maig de 2015. Nº 19 
 

ECONOMIA I DISTRIBUCIÓ DE L’INGRÉS 
 

202.- La necessitat de resoldre les causes estructurals de la pobresa no pot esperar, no sols 
per una exigència pragmàtica d’obtenir resultats i d’ordenar la societat, sinó per curar-la d’una 
malaltia que la torna fràgil i indigna i que només podrà portar-la a noves crisis. Els plans 
assistencials, que atenen certes urgències, només haurien de pensar-se com unes respostes 
passatgeres. Mentre dels pobres, renunciant a l’autonomia absoluta dels mercats i de 
l’especulació financera i atacant les causes estructurals de la desigualtat, no es resoldran els 
problemes del món i en definitiva cap problema. La desigualtat és arrel dels mals socials. 
 

203.- La dignitat de cada persona humana i el bé comú són qüestions que haurien 
d’estructurar tota política econòmica, però de vegades semblen només apèndixs agregats des 
de fora per a completar un discurs polític sense perspectives ni programes de veritable 
desenvolupament integral. Quantes paraules s’han tornat molestes per a aquest sistema!. 
Molesta que es parli d’ètica, molesta que es parli de solidaritat mundial, molesta que es parli 
de la dignitat dels febles, molesta que es parli d’un Déu que exigeix un compromís per la 
justícia...La còmoda indiferència davant aquestes qüestions buida la nostra vida i les nostres 
paraules de tot significat. La vocació d’un empresari és una noble tasca, sempre que es deixi 
interpel·lar per un sentit més ampli de la vida; això li permet veritablement el bé comú, amb el 
seu esforç per multiplicar i tornar els béns d’aquest món més accessibles per a tots. 
 

204.- Ja no podem confiar en les forces cegues i en la mà invisible del mercat. El creixement 
en equitat exigeix quelcom més que el creixement econòmic, encara que el suposa, requereix 
decisions, programes, mecanismes i processos específicament orientats a una millor 
distribució de l’ ingrés, a una creació de fonts de treball, a una promoció integral dels pobres 
que superi el mer asistencialisme. Estic lluny de proposar un populisme irresponsable, però 
l’economia ja no pot recórrer a remeis que són un nou verí, com quan es pretén augmentar la 
rendibilitat reduint el mercat laboral i creant així nous exclosos. 
 

205.- Demano a Déu que creixi el nombre de polítics capaços d’entrar en un autèntic diàleg 
que s’orienti eficaçment a curar les arrels profundes i no l’aparença dels mals del nostre món! 
La política, tan denigrada, és una altíssima vocació, és una de les formes més precioses de la 
caritat, perquè busca el bé comú. 
Hem de convèncer-nos que la caritat “no és sols el principi de les microrelacions, com les 
amistats, la família, el petit grup, sinó també de les macrorelacions, com les relacions socials, 
econòmiques i polítiques”. Prego al Senyor que ens regali més polítics als quals els dolgui de 
debò la societat, el poble, la vida dels pobres!  
És imperiós que els governants i els poders financers aixequin la mirada i ampliïn les seves 
perspectives, que procurin que hi hagi treball digne, educació i atenció de la salut per a tots 
els ciutadans. I per què no acudir a Déu perquè inspiri els seus plans?  Estic convençut que a 
partir d’una obertura a la transcendència podria formar-se una nova mentalitat política i 
econòmica que ajudaria a superar la dicotomia absoluta entre l’economia i el bé comú social. 
(Del  document del Papa Francesc: “Evangelii Gaudium”) 
 



COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Jn 15, 9-17 
 

“Permaneced en mi amor”. 
El evangelista Juan pone en boca de Jesús un largo discurso de despedida en el que se recogen con 
una intensidad especial  
algunos rasgos fundamentales que han de recordar sus disci-pulos a lo largo de los tiempos, para ser 
fieles a su persona y a su proyecto. También en nuestros días. 
«Permaneced en mi amor». Es lo primero. No se trata sólo de vivir en una religión, sino de vivir en el 
amor con que nos ama Jesús, el amor que recibe del Padre. Ser cristiano no es en primer lugar un 
asunto doctrinal, sino una cuestión de amor. A lo largo de los siglos, los discípulos conocerán 
incertidumbres, conflictos y dificultades de todo orden. Lo importante será siempre no desviarse del 
amor. 
Permanecer en el amor de Jesús no es algo teórico ni vacío de contenido. Consiste en «guardar sus 
mandamientos», que él mismo resume enseguida en el mandato del amor fraterno: «Éste es mi 
mandamiento; que os améis unos a otros como yo os he amado». El cristiano encuentra en su religión 
muchos mandamientos. Su origen, su naturaleza y su importancia son diversos y desiguales. Con el 
paso del tiempo, las normas se multiplican. Sólo del mandato del amor dice Jesús: «Este mandato es 
el mío». En cualquier época y situación, lo decisivo para el cristianismo es no salirse del amor fraterno. 
Jesús no presenta este mandato del amor como una ley que ha de regir nuestra vida haciéndola más 
dura y pesada, sino como una fuente de alegría: «Os hablo de esto para que mi alegría esté en 
vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud». Cuando entre nosotros falta verdadero amor, se crea un 
vacío que nada ni nadie puede llenar de alegría. 
Sin amor no es posible dar pasos hacia un cristianismo más abierto, cordial, alegre, sencillo y amable 
donde podamos vivir como «amigos» de Jesús, según la expresión evangélica. No sabremos cómo 
generar alegría. Aún sin quererlo, seguiremos cultivando un cristianismo triste, lleno de quejas, 
resentimientos, lamentos y desazón. 
A nuestro cristianismo le falta, con frecuencia, la alegría de lo que se hace y se vive con amor. A 
nuestro seguimiento a Jesucristo le falta el entusiasmo de la innovación, y le sobra la tristeza de lo que 
se repite sin la convicción de estar reproduciendo lo que Jesús quería de nosotros.                                                  
                     
                                                                                                                        José Antonio Pagola                                                               

                                         
 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE:9  20h.  

DIUMENGE:10  11h. 
   13h. 

Joaquima Bofill Sabé 

DILLUNS: 11  20h.  

DIMARTS: 12  20h.  

DIMECRES: 13  20h.  

DIJOUS:14  20h.  

DIVENDRES:15  20h. Montserrat Prat Pi ( 3 è aniv.) 

DISSABTE:16  20h.  

DIUMENGE:17                    11h. 
 13h. 

Gemma Cartró Campamà 

 
 

REUNIONS: 
DIMARTS dia 12, a les 17h. grup de Pastoral de la Salut.  
DIJOUS dia 14, a les 10’10h. Grup de “Nostra Dona”. 
 BAPTISMES: 
Aquest dissabte, dia 9, han rebut el baptisme: Dárius Alonso Stankericius  i  Pol Canut Ballús. Donem-
ne gràcies a Déu. 
 

CONDOLENÇA 
La donem als familiars de Na Carme Fontova Batet  i  de Na Maria  Mariages Tenas. Desitgem que les 
difuntes gaudeixin de la Vida per sempre a la casa del Pare. 
  
PASTORAL DE LA SALUT 
El proper dijous, dia 14, visitarem els residents a “Vitalia” per fer, amb els que ho vulguin, un acte 
religiós. 
 

 
 



 
 
TROBADA DE LA DIÒCESI A MONTSERRAT 
En motiu dels 10 anys d’haver-se fundat aquesta diòcesi nostra de Sant Feliu de Llobregat es farà una 
celebració de l’eucaristia presidida pel nostre bisbe Agustí com acció de gràcies i de pregària tot mirant 
el futur, sota la protecció de la Mare de Déu de Montserrat, nostra patrona.  Es farà a les 17h. a la 
basílica. 
Si es vol usar de l’autocar, a les 9h. a la gasolinera de la carretera – rambla i a la parada del bus, al 
Walden. 
O bé, al mateix lloc,  a les 15h.   El preu són 10€. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


