
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Sant Just Desvern, 31 de Maig de 2015. Nº 22 
 

EIXOS    DE   TREBALL   EN   LA   NOSTRA   DIÒCESI 
                                     

En la trobada a Montserrat de tota la nostra diòcesi el passat dia 17, es va presentar, a tots 
els assistents,  el resultat del treball fet per una comissió després d’haver fet la consulta a tots 
els consells parroquials, grups de pastoral i d’altres a través de les parròquies, d’haver 
treballat en els consells arxiprestals i diocesà, sobre objectius de cara als tres següents anys. 
Aquesta comissió ha ofert tres eixos de treball en sintonia amb l’Exhortació Pastoral “Evangelii 
Gaudium” del Papa Francesc, que ens demana esdevenir una veritable “comunitat de 
deixebles missioners”. 
 
Avui us presentem:” el primer eix com una Crida a l’Autenticitat de Vida. 
Volem créixer en l’autenticitat de vida cristiana, en la doble dimensió d’esdevenir “més 
comunitat” i de centrar-la més en Jesucrist. 
Volem créixer en fraternitat, en comunió i coneixement mutu, en respecte, valoració i ajut. 
Volem enfortir els lligams diocesans i millorar la intercomunicació: parròquies, comunitats, 
moviments, religiosos i religioses, delegacions i serveis, som membres d’un mateix cos que és 
l’Església. 
Som conscients que la vida d’aquest cos és do de Déu, i per això també volem créixer en 
l’oferiment d’espais senzills d’espiritualitat, d’escolta de la Paraula, de pregària compartida, 
d’acompanyament personal i en grup. 
Volem créixer en formació, que ajudi a entendre la pròpia vida amb la llum de la fe. Una 
formació que parteixi de la teologia cristiana i no es queda en un pensament teòric o en un 
conjunt de veritats a creure sinó que busca poder oferir llum, consol i esperança a cada 
circumstància humana concreta. 
Volem créixer en esperança: el passat pot ajudar a explicar el present però ja no és a les 
nostres mans; volem fer més evangèlic el present i crear condicions perquè també ho sigui el 
futur. 
Volem que aquesta esperança ens condueixi a un estil d’Església senzilla, que està atenta als 
clams del món, que ajuda a la promoció humana i social i que fa camí amb els pobres.” 
 

 

Com que són tres eixos els que ens han presentat des del Consell Pastoral Diocesà, us els 
farem conèixer en els fulls de les properes setmanes. Volem així donar una orientació 
determinada a la pastoral parroquial que coincideixi més amb la diòcesi i tenir més 
consciència de comunió eclesial i de participació comunitària més amplia. 
No són eixos per a calcar sinó criteris per agafar un ritme de treball pastoral que ens ajudin 
més a un objectius més personals i comunitaris que serveixin per a viure més la fe i poder-la 
compartir, amb ganes d’estendre més el coneixement de Jesús i del seu evangeli.                    
                                                                                               Mn. Joaquim Rius   

==================================================================================== 
 



COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Mt 28 16-20 

 

A lo largo de los siglos, los teólogos cristianos han elaborado profundos estudios sobre la 
Trinidad. Sin embargo, bastantes cristianos de nuestros días no logran captar qué tienen que 
ver con su vida esas admirables doctrinas. 
Al parecer, hoy necesitamos oír hablar de Dios con palabras desalentado, y reconforten 
nuestra fe vacilante.  
 Necesitamos, tal vez, recuperar lo esencial de nuestro credo para aprender a vivirlo con 
alegría nueva. 
«Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra». 
No estamos solos ante nuestros problemas y conflictos. No vivimos olvidados, Dios es nuestro 
«Padre» querido. Así lo llamaba Jesús y así lo llamamos nosotros. Él es el origen y la meta de 
nuestra vida. Nos ha creado a todos solo por amor, y nos espera a todos con corazón de 
Padre al final de nuestra peregrinación por este mundo. 
Su nombre es hoy olvidado y negado por muchos. Nuestros hijos se van alejando de él, y los 
creyentes no sabemos contagiarles nuestra fe, pero Dios nos sigue mirando a todos con 
amor. Aunque vivamos llenos de dudas, no hemos de perder la fe en un Dios Creador y Padre 
pues habríamos perdido nuestra última esperanza. 

 

«Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor». 
Es el gran regalo que Dios ha hecho al mundo. Él nos ha contado cómo es el Padre. Para 
nosotros, Jesús nunca será un hombre más. Mirándolo a él, vemos al Padre: en sus gestos 
captamos su ternura y comprensión. En él podemos sentir a Dios humano, cercano, amigo. 
 Este Jesús, el Hijo amado de Dios, nos ha animado a construir una vida más fraterna y 
dichosa para todos. Es lo que más quiere el Padre. Nos ha indicado, además, el camino a 
seguir: «Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo». Si olvidamos a Jesús, ¿quién 
ocupará su vacío?, ¿quién nos podrá ofrecer su luz y su esperanza? 

 

«Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida». 
Este misterio de Dios no es algo lejano. Está presente en el fondo de cada uno de nosotros. 
Lo podemos captar como Espíritu que alienta nuestras vidas, como Amor que nos lleva hacia 
los que sufren. Este Espíritu es lo mejor que hay dentro de nosotros.     José Antonio Pagola 
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INTENCIONS  DE  MISSES DE LA SETMANA 
 

DISSABTE:30  20h Mn.  Miquel Alayrach i Heredero 

DIUMENGE:31   11h 
 13h.. 

 

DILLUNS:1  20h. esposos Joan i Àngela. 

DIMARTS:2  20h  

DIMECRES3  20h. Montserrat Mauri 

DIJOUS dia:4  20h  

DIVENDRES:5  20h Elena Ginebreda de Arruga. 

DISSABTE:6   20h Dolors Escofet Rubió 

DIUMENGE:7                   11h   
 13h. 

Salvador Puig, Salvador Puig Granero. 

 
 

REUNIONS 
 

DIMECRES dia 3, a les 21’15h. grup de « Justícia i Pau » 
 
 

CONDOLENÇA 
La donem als familiars de Na Valle  Martínez  Jiménez i d’En Joan  Catalán  Homedes  i  Na 
Francisca  Abello  Forn. 
Desitgem que els difunts  gaudeixin de la Vida per sempre a 
 la casa del Pare.                
 

 



Diumenge  vinent 

col·lecta extra  per   

a  la  parròquia 


