
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 



Sant Just Desvern, 7 de Juny de 2015. Nº 23 
 

SEGON  EIX  DE  TREBALL  A  LA  NOSTRA  DIÒCESI 

 

2- Una crida a l’Evangelització 
 
“Malgrat calgui portar la llavor de l’Evangeli a tot arreu, en el que significa de projecció pública 
que no exclou ningú, volem tenir una cura especial per les persones que s’acosten 
eventualment a les parròquies per motius diversos: sagraments, activitats, serveis... 
 
Volem prioritzar el treball evangelitzador de les famílies, els infants i els joves, il·luminats per 
la reflexió “Itinerari educatiu escola-família-parròquia”. Una prioritat evangelitzadora que no 
partir d’esquemes d’altres temps sinó que s’ha de fer càrrec de les situacions concretes que 
viuen aquestes realitats avui, més a  prop o més lluny de la proposta de l’Evangeli. I disposats 
a fer camí. 
 
Volem buscar ocasions “d’entrar en les cases” (en moments de dolor, quan més necessària és 
la llum de la fe i l’esperança; en moments de celebració...) i en les activitats d’infants i joves... 
Això no ho podem fer els preveres sols, sinó que ha de ser una responsabilitat compartida 
amb equips de laics. 
 
Volem promoure una acció evangelitzadora plantejada en clau d’itinerari de fe i de renovació 
cristiana, que accentuï el tracte personal:  promoure i provocar la trobada amb Jesucrist i 
l’Església des del testimoni “ de tu a tu”(EG 128), ajudant a llegir i acompanyant en cada etapa 
de la vida l’experiència personal amb la llum de la fe 
 
Volem promoure amb humilitat i decisió una acció evangelitzadora més global, impulsant 
espais de diàleg fe-cultura.” 
----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Així com en el primer eix es ressaltava el valor de l’autenticitat de la nostra vida cristiana i 
comunitària per a créixer en l’aprofundiment d’espiritualitat viscuda, de formació no teòrica 
sinó de respostes als problemes que vivim avui, a la llum de l’Evangeli. Forjant així una 
Església senzilla i esperançada; en aquest segon eix es té en compte l’evangelització a través 
del medis que tenim com Església i especialment les parròquies com llocs d’acollida per a 
dinamitzar una intervenció en la societat rica en servei, diàleg per a fer camí junts amb tothom 
que vulgui dur a terme pels camins dels valors evangèlics. 
                                                                                                                      Mn.Joaquim Rius 
 

 

 

 

 

 



 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY:  Mc 14,12-16.22-26 

 
Celebrar la eucaristía es revivir la última cena que Jesús celebró con sus discípulos y 
discípulas la víspera de su ejecución. Ninguna explicación teológica, ninguna ordenación 
litúrgica, ninguna devoción interesada nos ha de alejar de la intención original de Jesús. 
¿Cómo diseño él aquella cena? ¿Qué es lo que quería dejar grabado para siempre en sus 
discípulos? ¿Por qué y para qué debían seguir reviviendo una vez y otra vez aquella 
despedida inolvidable? 
 
Antes que nada, Jesús quería contagiarles su esperanza indestructible en el reino de Dios. Su 
muerte era inminente; aquella cena era la última. Pero un día se sentaría a la mesa  
con una copa en sus manos para beber juntos un «vino nuevo». Nada ni nadie podrá impedir 
ese banquete final del Padre con sus hijos     e hijas. Celebrar la eucaristía es reavivar la 
esperanza: disfrutar desde ahora con esa fiesta que nos espera con Jesús junto al Padre. 
 
Jesús quería, además, prepararlos para aquel duro golpe de su ejecución. No han de 
hundirse en la tristeza. La muerte no romperá la amistad que los une. La comunión no 
quedará rota. Celebrando aquella cena podrán alimentarse de su recuerdo, su presencia y su 
espíritu. Celebrar la eucaristía es alimentar nuestra adhesión a Jesús, vivir en contacto con él, 
seguir unidos. 
 
Jesús quiso que los suyos nunca olvidaran lo que había sido su vida: una entrega total al 
proyecto de Dios. Se lo dijo mientras les distribuía un trozo de pan a cada uno: «Esto es mi 
cuerpo; recordadme así: entregándome por vosotros hasta el final para haceros llegar la 
bendición de Dios». Celebrar la eucaristía es comulgar con Jesús para vivir cada día de 
manera más entregada, trabajando por un mundo más humano. 
 
Jesús quería que los suyos se sintieran una comunidad. A los discípulos les tuvo que 
sorprender lo que Jesús hizo al final de la cena. En vez de beber cada uno de su copa, como 
era costumbre, Jesús les invitó a todos a beber de una sola: ¡la suya! Todos compartirían la 
«copa de salvación» bendecida por él. En ella veía Jesús algo nuevo: «Ésta es la nueva 
alianza en mi sangre». Celebrar la eucaristía es alimentar el vínculo que nos une entre 
nosotros y con Jesús. 
                                                                                                             José Antonio Pagola 
 
 







INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE:6 20h.  

DIUMENGE:7 11h. 
13h. 

Salvador Puig i Salvador Puig Granero 
Dolors  Escofet  Rubió 

DILLUNS:8 20h. Eugenio Giménez Gallego 

DIMARTS:9 20h.  

DIMECRES:10 20h.  

DIJOUS:11 20h.  

DIVENDRES:12 20h.  

DISSABTE:13 20h.  

DIUMENGE:14                    11h.  
13h. 

difunts família Segura-Romero 
difunts família  Junquera-Ezquerra 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
REUNIONS: 
DIMARTS dia 9, Trobada de tots els preveres amb el bisbe Agustí des de les 10’30h. a la Casa de 
l’Església a St.Feliu. 
DIMECRES dia 10, a les 21h. grup de “Justícia i Pau” 
DIJOUS dia 11, a les 10h. grup de “Nostra Dona” 
 

 
 

 

 
 

 

SORTIDA DEL GRUP DE CATEQUISTES 
Com cada curs, en acabar els dies reglats de catequesi, el grup de catequistes es troba per a 
compartir unes hores junts en la pregària i el dinar. Enguany, ens trobarem al petit santuari de la Mare 
de  
Déu, sota l’advocació de Bruguers, (entre Gavà i Begues). 
 

 

 
 

 
 

 

DIUMENGE VINENT, DIA 14, CONCERT 
Concert de la Coral “IL·LUSIÓ” d’Esplugues, a les 18h. al nostre temple parroquial. 
 

 
 

 

 
 

 

CONDOLENÇA 
La donem als familiars de N’Emilio Corpas Plaza i N’ Antonio Arango Iglesia. Desitgem que els difunts  
gaudeixin de la Vida per sempre a la casa del Pare. 

 

Diumenge  vinent col·lecta 

extra  per   

a  Càritas 


