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EVANGELITZADORS  AMB  ESPERIT 
 

262. Evangelitzadors amb Esperit vol dir evangelitzadors que preguen i treballen. Des del punt de 
vista de l'evangelització, no serveixen ni les propostes místiques sense un fort compromís social i 
missioner, ni els discursos i praxis socials o pastorals sense una espiritualitat que transformi el cor. 
Aquestes propostes parcials i desintegradores només arriben a grups reduïts i no tenen força d'àmplia 
penetració, perquè mutilen l'Evangeli. Sempre cal conrear un espai interior que atorgui sentit cristià al 
compromís i a l'activitat.205 Sense moments detinguts d'adoració, de trobament orant amb la Paraula, 
de diàleg sincer amb el Senyor, les tasques fàcilment es buiden de sentit, ens debilitem pel cansament 
i les dificultats, i el fervor s'apaga. L'Església necessita imperiosament el pulmó de la pregària, i 
m’alegra enormement que es multipliquin en totes les institucions eclesials els grups d'oració, 
d'intercessió, de lectura orant de la Paraula, les adoracions perpètues de l'Eucaristia. Al mateix temps, 
«s’ha de rebutjar la temptació d'una espiritualitat oculta i individualista, que té poca cosa a veure amb 
les exigències de la caritat i amb la lògica de l'Encarnació». Hi ha el risc que alguns moments d'oració 
es converteixin en excusa per no donar la vida en la missió, perquè la privatització de l'estil de vida pot 
portar els cristians a refugiar-se en alguna falsa espiritualitat. 
 
264. La primera motivació per evangelitzar és l'amor de Jesús que hem rebut, aquesta experiència de 
ser salvats per Ell que ens mou a estimar-lo sempre més. Però quin amor és aquest que no sent la 
necessitat de parlar de l’ésser estimat, de mostrar-lo, de fer-lo conèixer? Si no sentim l'intens desig de 
comunicar-lo, necessitem aturar-nos en pregària per demanar-li a Ell que torni a captivar-nos. Ens cal 
clamar cada dia, demanar la seva gràcia perquè ens obri el cor fred i sacsegi la nostra vida tèbia i 
superficial. Posats davant Ell amb el cor obert, deixant que Ell ens contempli, reconeixem aquesta  
mirada d'amor que va descobrir Natanael el dia que Jesús es va fer present i li va dir: «Quan estaves 
sota de la figuera, t’he vist» (Jn 1,48). Que dolç que és estar enfront d'un crucifix, o de genolls davant 
el Santíssim, i simplement ser davant els seus ulls! Que bé que ens fa deixar que Ell torni a tocar la 
nostra existència i ens llanci a comunicar la seva vida nova! Llavors, el que passa és que, en 
definitiva, «el que hem vist i sentit és el que anunciem» (1Jn 1,3). La millor motivació per decidir-se a 
comunicar l'Evangeli és contemplar-lo amb amor, és aturar-se en les seves pàgines i llegir-lo amb el 
cor. Si l'abordem d'aquesta manera, la seva bellesa ens sorprèn, torna a captivar-nos una vegada i 
una altra. Per això és urgent recobrar un esperit contemplatiu, que ens permeti redescobrir cada dia 
que som dipositaris d'un bé que humanitza, que ajuda a portar una vida nova. No hi ha res millor per 
transmetre als altres. 
 
 
 
 
 
 
 



 
266. Però aquesta convicció se sosté amb la pròpia experiència, constantment renovada, d’agradar la 
seva amistat i el seu missatge. No es pot perseverar en una evangelització fervorosa si un no continua 
convençut, per experiència pròpia, que no és el mateix haver conegut Jesús que no conèixer-lo, no és 
el mateix caminar amb Ell que caminar a les palpentes, no és el mateix poder escoltar-lo que ignorar 
la seva Paraula, no és el mateix poder contemplar-lo, adorar-lo, descansar en Ell, que no poder fer-ho. 
No és el mateix tractar de construir el món amb el seu Evangeli que fer-ho només amb la pròpia raó. 
Sabem prou que la vida amb Ell es torna molt més plena i que amb Ell és més fàcil trobar un sentit a 
tot. Per això evangelitzem. El veritable missioner, que mai no deixa de ser deixeble, sap que Jesús 
camina amb ell, parla amb ell, respira amb ell, treballa amb ell. Percep Jesús viu amb ell enmig de la 
tasca missionera. Si un no el descobreix a Ell present en el cor mateix de la donació missionera, aviat 
perd l'entusiasme i deixa d'estar segur del que transmet, li falta força i passió. I una persona que no 
està convençuda, entusiasmada, segura, enamorada, no convenç ningú.  
267. Units a Jesús, busquem el que Ell busca, estimem el que Ell estima. En definitiva, el que 
busquem és la glòria del Pare; vivim i actuem «a lloança de la glòria de la seva gràcia» (Ef 1,6). Si 
volem donar-nos a fons i amb constància, hem d'anar més enllà de qualsevol altra motivació. Aquest 
és el mòbil definitiu, el més profund, el més gran, la raó i el sentit final de tota la resta. Es tracta de la 
glòria del Pare que Jesús va buscar durant tota  la seva existència. Ell és el Fill eternament feliç amb 
tot el seu ser «vers al si del Pare» (Jn 1,18).  

Si som missioners, és primer que res perquè Jesús ens ha dit: «La glòria del meu Pare consisteix que 
doneu fruit abundant» (Jn 15,8).  
Més enllà de si ens convé o no, ens interessa o no, ens serveix o no, més enllà dels límits petits dels 
nostres desigs, la nostra comprensió i les nostres motivacions, evangelitzem per a la major glòria del 
Pare que ens estima. 

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

 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Mc 16, 15-20 
 

Proclamad el Evangelio a toda la creación. 
Al evangelio original de Marcos se le añadió en algún momento un apéndice donde se recoge 
este mandato final de Jesús: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la 
creación». El Evangelio no ha de quedar en el interior del pequeño grupo de sus discípulos. 
Han de salir y desplazarse para alcanzar al «mundo entero» y llevar la Buena Noticia a todas 
las gentes, a «toda la creación». 
Sin duda, estas palabras eran escuchadas con entusiasmo cuando los cristianos estaban en 
plena expansión y sus comunidades se multiplicaban por todo el Imperio, pero ¿cómo 
escucharlas hoy cuando nos vemos impotentes para retener a quienes abandonan nuestras 
iglesias porque no sienten ya necesidad de nuestra religión? 

Lo primero es vivir desde la confianza absoluta en la acción de Dios. Nos lo ha enseñado 
Jesús. Dios sigue trabajando con amor infinito el corazón y la conciencia de todos sus hijos e 
hijas, aunque nosotros los consideremos «ovejas perdidas». Dios no está bloqueado por 
ninguna crisis. 
No está esperando a que desde la Iglesia pongamos en marcha nuestros planes de 
restauración o nuestros proyectos de innovación. Él sigue actuando en la Iglesia y fuera de la 
Iglesia. Nadie vive abandonado por Dios, aunque no haya oído nunca hablar del Evangelio de 
Jesús. 
Pero todo esto no nos dispensa de nuestra responsabilidad. Hemos de empezar a hacernos 
nuevas preguntas: ¿Por qué caminos anda buscando Dios a los hombres y mujeres de la 
cultura moderna? ¿Cómo quiere hacer presente al hombre y a la mujer de nuestros días la 
Buena Noticia de Jesús? 

Hemos de preguntarnos todavía algo más: ¿Qué llamadas nos está haciendo Dios para 
transformar nuestra forma tradicional de pensar, expresar, celebrar y encarnar la fe cristiana 
de manera que propiciemos la acción de Dios en el interior de la cultura moderna? ¿No 
corremos el riesgo de convertirnos, con nuestra inercia e inmovilismo, en freno y obstáculo 
cultural para que el Evangelio se encarne en la sociedad contemporánea? 

Nadie sabe cómo será la fe cristiana en el mundo nuevo que está emergiendo, pero, 
difícilmente será «clonación» del pasado. El Evangelio tiene fuerza para inaugurar un 
cristianismo nuevo. José Antonio Pagola 
=======================================================================                                                                             



 

&  INTENCIONS  DE  MISSES DE LA SETMANA 
 

DIUMENGE:17  11h. 
 13h. 

Gemma Cartró Campamá 

DILLUNS:18  20h.  

DIMARTS:19  20h.  

DIMECRES:20   

DIJOUS 21   

DIVENDRES:22  20h. Paco Ruiz (23 aniv.) 

DIUMENGE:24                     11h.  
  
 13h. 

Francisco Romagosa(16è aniv.), Miguel Garcia Robles (1è aniv.) , Júlia i Toni 
García. 
difunts família Junquera-Ezquerra. 

 
 

 
 

 

 
 

REUNIONS: 
DIMARTS dia 19, des de les 10’30h., a la Casa de l’Església a St. Feliu,  els preveres amb el nostre 
bisbe Agustí. 
 

 

CONDOLENÇA 
La donem als familiars de Na Palmira Herre Navinés.   Desitgem que la difunta gaudeixi de la Vida per 
sempre a la casa del Pare. 
 

PRIMERES COMUNIONS  
Aquest dissabte, a les 12’00h.,  un grup de nens/es han participat  per  primera  vegada  de  
l’eucaristia. 
 

SAGRAMENT DE LA UNCIÓ DELS MALALTS 
Ens heu d’avisar les persones que el vulguin rebre el proper diumenge, dia 27, Pasqua de 
Pentecostès,  en la celebració de l’eucaristia de les 11h. 

 
 


