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TERCER  EIX  DEL  TREBALL  PASTORAL   A  LA  NOSTRA  DIÒCESI 

 

“3.-  Per a la renovació de les estructures pastorals 
 

L’aprofundiment en la vida cristiana i la crida a l’evangelització demana considerar en cada 
pas la necessària renovació de les estructures pastorals. 
 

És necessària, doncs, la revisió periòdica de les estructures i serveis –cúria, vicaries, 
delegacions, arxiprestats, parròquies- per fer-los més senzills, més sostenibles, més útils. 
 

És necessari plantejar aquesta renovació eclesial amb referència concreta a la situació de 
cada lloc, les persones, les necessitats, els agents pastorals, la història,... recelant de 
receptes universals. 
 

És necessari elaborar un mapa pastoral que comprengui la distribució del clergat en el territori 
i planifiqui la presència de tots els estaments de l’Església en la dimensió territorial i funcional. 
 

És necessari posar en valor el sacerdoci comú dels fidels demanant-los responsabilitats 
parroquials i diocesanes. 
 

És necessari concretar aquesta coresponsabilitat del laïcat en la gestió de la vida i el 
patrimoni de les comunitats cristianes, procurant-los la formació necessària per assumir  
 
l’encàrrec, encomanant-los amb valentia responsabilitats al  
servei de la comunitat i buscant que el clergat pugui entregar-se més als carismes ministerials 
que li són propis. 
 

És necessària una millor i més fluida comunicació entre els cristians, les parròquies, els 
moviments i la cúria diocesana que enforteixi els lligams eclesials, a través d’instruments 
àgils, participats, senzills i eficaços”. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
El present, tercer Eix que es proposa com a treball en la pastoral de la nostra Església 
diocesana es dur a terme projectes que en el treball de la nova evangelització, es cerquin 
camins, mitjans, agents senzills, però, a la vegada eficaços tant per la manera de fer servir 
l’estructura parroquial, com en el funcionament dels organismes diocesans, com en la 
distribució del personal ministerial i, sobre tot, molta més implicació dels laics, com a 
corresponsables, en les responsabilitats i en els serveis que ofereix la comunitat cristiana – 
parroquial als qui els sol·liciten. 
Aquests tres eixos que us hem fet coneixedors, cal que aterrin en unes realitats personals i 
comunitàries. En el recorregut del curs vinent i ajudats pel Consell Pastoral i els grups 
diferents ho anirem concretant. 
                                                                   Mn. Joaquim Rius 

 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY : Mc 4,26-34                                                                                           

 

“Es la semilla más pequeña. 
 

Vivimos ahogados por las malas noticias. Emisoras de radio y televisión, noticiarios y reportajes 
que descargan sobre nosotros una avalancha de noticias de odios, guerras, hambres y 
violencias, escándalos grandes y pequeños. Los «vendedores de sensacionalismo» no parecen 
encontrar otra cosa más notable en nuestro planeta. 
 

La increíble velocidad con que se extienden las noticias y los problemas nos deja aturdidos y 
desconcertados. ¿Qué puede hacer uno ante tanto sufrimiento? Cada vez estamos mejor 
informados del mal que asola a la humanidad entera, y cada vez nos sentimos más 
impotentes para afrontar 
 

La ciencia nos ha querido convencer de que los problemas se pueden resolver con más poder 
tecnológico. Y nos ha lanzado a todos a una gigantesca organización y racionalización de la 
vida. Pero este poder organizado no está ya en manos de las personas, sino en las 
estructuras. Se ha convertido en «un poder invisible» que se sitúa más allá del alcance de 
cada individuo. 
 

Entonces, la tentación de inhibirnos es grande. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar esta 
sociedad? ¿No son los dirigentes políticos y religiosos quienes han de promover los cambios 
que se necesitan para avanzar hacia una convivencia más digna, más humana y dichosa? 
 

No es así. Hay en el evangelio una llamada dirigida a todos, y que consiste en sembrar 
pequeñas semillas de una nueva humanidad. Jesús no habla de cosas grandes. El reino de 
Dios es algo muy humilde y modesto en sus orígenes. Algo que puede pasar tan 
desapercibido como la semilla más pequeña, pero que está llamado a crecer y fructificar de 
manera insospechada. 
 

Quizás necesitamos aprender de nuevo a valorar las cosas pequeñas y los pequeños gestos. 
No nos sentimos llamados a ser héroes ni mártires cada día, pero a todos se nos invita a vivir 
poniendo un poco de dignidad en cada rincón de nuestro pequeño mundo. Un gesto amistoso 
al que vive desconcertado, una sonrisa acogedora a quien está solo, una señal de cercanía a 
quien comienza a desesperar, un rayo de pequeña alegría en un corazón agobiado... no son 
cosas grandes. Son pequeñas semillas del reino de Dios que todos podemos sembrar en una 
sociedad complicada y triste, que ha olvidado el encanto de las cosas sencillas y buenas. 

José Antonio Pagola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE:13  20h. Josep Mª Masip; Josefina De-Poo. 

DIUMENGE:14                   11h.  
13h. 

difunts família Segura-Romero 
difunts família Junquera-Ezquerra; Pedro Úbeda 

DILLUNS:15 20h.  

DIMARTS:16 20h. Esposos Àngel i Obdúlia. 

DIMECRES:17 20h.  

DIJOUS:18 20h.  

DIVENDRES:19 20h. Acció de gracies 

DISSABTE:20  20h.  

DIUMENGE:21                    11h.   
 
13h. 

Ferran Ruiz (26è aniv),  
esposos Esperança i Ventura Orriols, Esperança i Josep Aris. 

 

PASTORAL DE LA SALUT 
Aquest dijous, dia 18, visitarem la residència “Vitalia” per a fer un acte religiós amb el 
residents que ho vulguin. 
 

REPRESENTACIÓ TEATRAL A L’ESGLÉSIA 
Dissabte vinent, dia 20, a les 21h., representació teatralitzada de textos d’ HILDEGARD von 
BINGEN, “ORDO VIRTUTUM”. Aportació d’entrada 10€. 
 

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

 

 
 

 

 


