
 

 

 
 

 
    

Sant Just Desvern, 12 de Juliol de 2015. Nº 28 

“GRÀCIA DE DÉU  I  BON HUMOR” 
 

Aquesta  era una norma de vida que un sacerdot gran, rector de la parròquia d’origen meu,  
em va manifestar quan jo estava estudiant al seminari. 
“GRÀCIA DE DÉU”: 
Passats els anys, em vaig donant compte que és una frase de la saviesa popular, però que és 
una gran veritat pels qui creiem en Jesucrist. Si m’aturo a pensar en el contingut de la 
mateixa, m’adono que és un criteri molt profund tenir com a primer valor per viure i vetllar 
perquè el que faci que estigui animat per la gràcia de Déu, és una manera de viure agraint a 
Déu pel do que m’ha concedit d’existir, i a la vegada, que compte amb mi per continuar fent-lo 
present a través de la manera particular de viure amb els dons que m’ha concedit. 
Tot plegat fa que la vida tingui el valor més gran a mantenir ferma, expressiva i, a la vegada, 
amb el dinamisme de compartir-la amb els que m’envolten cada dia, amb els que coincidim, 
amb els que les circumstàncies ens apleguen, amb els que la mateixa fe agermana. 
Sant Pau en una de les seves cartes diu:”Per gràcia de Déu, sóc el que sóc”, i és que, com a 
do de Déu, la gran riquesa de cadascú en la mesura en que es comparteix, hom s’adona del 
molt sentit que té la vida personalitzada i no en abstracte o com entelèquia. Per això digué 
Jesús:”el qui estimi la seva vida per aquest món, la perdrà. Però el qui la perdi per mi, la 
trobarà”. 
El do de la gràcia fa valorar la pròpia vida amb valor transcendent. Ja no és, tant sols, el 
moure’s per aquest món, sinó estar convençut que tot el què fem ho oferim, regalem als 
altres, reflecteix el do de do que tenim i, també, podem ajudar a viure els altres. 
Tot és do de Déu que la meva vida expressa; per això lo més senzill és signe de 
transcendència pel contingut d’amor, amistat, d’ajuda, d’oferta... que té en sí mateix tot el que 
fem.   
“BON HUMOR”: 
Aquest segon aspecte, no es tracte d’identificar-lo només amb el riure satisfets, sinó amb el 
sospesar la vida a partir de l’experiència positiva, del got mig ple, del possible, d’encaixar la 
realitat que t’envolta, d’aportar el que saps, de valorar el que d’altres t’ofereixen, per la bona 
notícia...Tot fa que el viure diari sigui dinàmicament positiu. 
Aquesta actitud no anul·la per res el sofriment, no allibera de les contrarietats, però fa que el 
que s’esdevé sigui viscut amb un sentit nou que omple de coratge per continuar en la lluita i la 
recerca de que el que em trobo dia a dia, es pugui viure amb les ganes d’encaixar la realitat i 
no fugir del que em toca, ni apartar-me de cercar respostes adequades. 
La mirada positiva i realista, allibera de nostàlgies inútils o bé de futuribles imaginats. La 
resposta de l’ara amb totes les ganes bones omple de pau, de joia, de serenor,...tant en un 
mateix com en els que t’envolten; si, a més, estar envoltat del somriure, de l’acudit graciós, de 
la frase adient i a la vegada humorística, pot fer possible travessar moments difícils amb 
simpatia que calma i fa més portadora la circumstància potser adversa. 
Tot plegat és la meva reflexió de la frase d’aquell rector de la meva parròquia. Si algú se’n vol 
aprofitar, benvingut a una vida més plena de Déu i d’optimisme transcendent. 
                                                                                                                      Mn. Joaquim Rius  
 
 



COMENTARIO DEL EVANGELIO DE HOY:Mc 6, 7-13 
 

Los fue enviando de dos en dos. 
Jesús no envía a sus discípulos de cualquier manera. Para colaborar en su proyecto del reino 
de Dios y prolongar su misión es necesario cuidar un estilo de vida. Si no es así, podrán hacer 
muchas cosas, pero no introducirán en el mundo su espíritu. Marcos nos recuerda algunas 
recomendaciones de Jesús. Destacamos algunas. 
En primer lugar, ¿quiénes son ellos para actuar en nombre de Jesús? ¿Cuál es su autoridad? 
Según Marcos, al enviarlos, Jesús «les da autoridad sobre los espíritus inmundos». No les da 
poder sobre las personas que irán encontrando en su camino. Tampoco él ha utilizado su 
poder para gobernar sino para curar. 
Como siempre, Jesús está pensando en un mundo más sano, liberado de las fuerzas 
malignas que esclavizan y deshumanizan al ser humano. Sus discípulos introducirán entre las 
gentes su fuerza sanadora. Se abrirán paso en la sociedad, no utilizando un poder sobre las 
personas, sino humanizando la vida, aliviando el sufrimiento de las gentes, haciendo crecer la 
libertad y la fraternidad. 
Llevarán sólo «bastón» y «sandalias». Jesús los imagina como caminantes. Nunca instalados. 
Siempre de camino. No atados a nada ni a nadie. Sólo con lo imprescindible. Con esa agilidad 
que tenía Jesús para hacerse presente allí donde alguien lo necesitaba. El báculo de Jesús 
no es para mandar, sino para caminar. 
No llevarán «ni pan, ni alforja, ni dinero». No han de vivir obsesionados por su propia 
seguridad. Llevan consigo algo más importante: el Espíritu de Jesús, su Palabra y su 
Autoridad para humanizar la vida de las gentes. Curiosamente, Jesús no está pensando en lo 
que han de llevar para ser eficaces, sino en lo que no han de llevar. No sea que un día se 
olviden de los pobres y vivan encerrados en su propio bienestar. 
Tampoco llevarán «túnica de repuesto». Vestirán con la sencillez de los pobres. No llevarán 
vestiduras sagradas como los sacerdotes del Templo. Tampoco vestirán como el Bautista en 
la soledad del desierto. Serán profetas en medio de la gente. Su vida será signo de la 
cercanía de Dios a todos, sobre todo, a los más necesitados. 
¿Nos atreveremos algún día a hacer en el seno de la Iglesia un examen colectivo para 
dejarnos iluminar por Jesús y ver cómo nos hemos ido alejando sin darnos casi cuenta de su 
espíritu? 

                                                                                                                José Antonio Pagola 

 
 

 INTENCIONS DE MISSA  DE  LA  SETMANA 
 
 

DISSABTE:11  20h. Casimiro Barba (10è aniv.) 

DIUMENGE:12  11h. 
 13h. 

 
Pere Ubeda 

DILLUNS:13  20h.  

DIMARTS:14  20h.  

DIMECRES:15  20h. Maria Miquel. 

DIJOUS:16  20h.  

DIVENDRES:17  20h. Aniversari de la Parròquia 

DISSABTE:18  20h.  

DIUMENGE:19                     11h.   
 13h. 

 
difunts família Junquera-Ezquerra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
71è ANIVERSARI  DE  LA  DEDICACIÓ  
 
El proper divendres, 17 de Juliol, es complirà el 71è aniversari de la dedicació de la nostra 
església parroquial. D’una manera especial solemnitzarem la celebració de l’eucaristia de les 
20h. 
 

BAPTISMES 
 
Aquest dissabte dia 11, han rebut el baptisme: Valeria Gonzalo Naranjo i Àlex Pachas López. 
Donem-ne gracies a Déu. 
 

NOU HORARI DE MISSA 
 
A la Residència Nostra Senyora de Lourdes, la missa dels dies feiners serà a les 8’30h, no a 
les 8’45 del matí. 
 

 
 

 

CONDOLENÇA 
 
La donem als familiars  de Na Celia Portero Pérez, d’En José Rios Fajardo. Desitgem que els 
difunts gaudeixin de la Vida per sempre a la casa del Pare. 
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