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DE L’ESCRIT DEL PAPA FRANCESC 
                                                 SOBRE LA MISERICÒRDIA 

 

 “12-  L’Església té la missió d’anunciar la misericòrdia de Déu, cor palpitant de l’Evangeli, que pel seu 
mitjà ha d’assolir la ment i el cor de tota persona. L’Esposa de Crist ( l’Església) fa seu el 
comportament del Fill de Déu que surt a trobar-nos a tots, sense excloure’n cap. En el nostre temps, 
en què l’Església està compromesa en la nova evangelització, el tema de la misericòrdia exigeix ser 
proposat una vegada més amb nou entusiasme i amb una renovada acció pastoral. És determinant per 
a l’Església i per a la credibilitat del seu anunci que ella visqui i testimoniï en primera persona la 
misericòrdia. El seu llenguatge i els seus gestos han de transmetre misericòrdia per penetrar en el cor 
de les persones i motivar-les a retrobar el camí de la tornada al Pare. 
La primera veritat de l’Església és l’amor de Crist. D’aquest amor, que arriba fins el perdó i al do de si, 
l’Església es fa serventa i mediadora davant dels homes i dones. Per tant, on l’Església sigui present, 
allà ha de ser evident la misericòrdia del Pare. A les nostres parròquies, en les comunitats, en les 
associacions i moviments, en fi, on sigui que hi hagi cristians, qualsevol hauria de poder trobar un oasi 
de misericòrdia. 
 
13-  Volem viure aquest Any Jubilar a la llum de la paraula del Senyor: compassius com el Pare. 
L’evangelista refereix l’ensenyament de Jesús: “Sigueu compassius com el Pare és misericordiós”(Lluc 
6-36). És un programa de vida tant comprometedor com ric d’alegria i de pau. L’imperatiu de Jesús 
s’adreça a tots els qui escolten la seva veu. Per ser capaços de misericòrdia, llavors, devem en primer 
lloc col·locar-nos a l’escolta de la Paraula de Déu. Això significa recuperar el valor del silenci per 
meditar la Paraula que se’ns adreça. D’aquesta manera és possible contemplar la misericòrdia de Déu 
i assumir-la com propi estil de vida..... 
 
14.-  Si no es vol incórrer en el judici de Déu, ningú no pot convertir-se en jutge del propi germà. Els 
homes certament amb els seus judicis s’aturen a la superfície, mentre el Pare mira l’interior. Quant mal 
fan les paraules quan estan motivades per sentiments de gelosia o enveja!. Parlar malament del propi 
germà en la seva absència equival a exposar-lo al descrèdit, a comprometre la seva reputació i deixar-
lo a mercè de la xafarderia. No jutjar i no condemnar significa, en positiu, saber percebre el que de bo 
hi ha en cada persona i no permetre que hagi de patir pel nostre judici parcial i per la nostra 
presumpció de saber-ho tot. No obstant, això no és encara suficient per manifestar la misericòrdia. 
Jesús demana també perdonar i donar. Ser instruments del perdó perquè hem estat els primers 
d’haver-lo rebut de Déu. Ser generosos amb tots sabent que també Déu dispensa sobre nosaltres la 
seva benvolença  amb magnanimitat.” 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

Us desitgem que visqueu un sant i bon Nadal  
amb tots els que us envolten. 

 

 
 
 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY : Lc 1,39-45 
       

     “María se puso en camino”. 
La visita de María a Isabel le permite al evangelista Lucas poner en contacto al Bautista y a Jesús 
antes incluso de haber nacido. La escena está cargada de una atmósfera muy especial. Las dos 
van a ser madres. Las dos han sido llamadas a colaborar en el plan de Dios. No hay varones. 
Zacarías ha quedado mudo. José está sorprendentemente ausente. Las dos mujeres ocupan toda 
la escena. 
María que ha llegado aprisa desde Nazaret se convierte en la figura central. Todo gira en torno a 
ella y a su Hijo. Su imagen brilla con unos rasgos más genuinos que muchos otros que le han sido 
añadidos posteriormente a partir de advocaciones y títulos más alejados del clima de los 
evangelios. 
María, «la madre de mi Señor». Así lo proclama Isabel a gritos y llena del Espíritu Santo. Es cierto: 
para los seguidores de Jesús, María es, antes que nada, la Madre de nuestro Señor. Éste es el 
punto de partida de toda su grandeza. Los primeros cristianos nunca separan a María de Jesús. 
Son inseparables. «Bendecida por Dios entre todas las mujeres», ella nos ofrece a Jesús, «fruto 
bendito de su vientre». 
María, la creyente. Isabel la declara dichosa porque «ha creído». María es grande no simplemente 
por su maternidad biológica, sino por haber acogido con fe la llamada de Dios a ser Madre del 
Salvador. Ha sabido escuchar a Dios; ha guardado su Palabra dentro de su corazón; la ha 
meditado; la ha puesto en práctica cumpliendo fielmente su vocación. María es Madre creyente. 
María, la evangelizadora. María ofrece a todos la salvación de Dios que ha acogido en su propio 
Hijo. Ésa es su gran misión y su servicio. Según el relato, María evangeliza no sólo con sus gestos 
y palabras, sino porque allá a donde va lleva consigo la persona de Jesús y su Espíritu. Esto es lo 
esencial del acto evangelizador. 
María, portadora de alegría. El saludo de María contagia la alegría que brota de su Hijo Jesús. Ella 
ha sido la primera  en escuchar la invitación de Dios: «Alégrate...el Señor está contigo». Ahora, 
desde una actitud de servicio y de ayuda a quienes la necesitan, María irradia la Buena Noticia de 
Jesús, el Cristo, al que siempre lleva consigo. Ella es para la Iglesia el mejor modelo de una 
evangelización gozosa. 

José Antonio Pagola 

 
 
 



 
 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 
DISSABTE: 19 20h. Eduardo Garcia López 

DIUMENGE: 20 11h. 
13h. 

 
Joaquim, Maria, Nicolás i Felisa. 
Ricardo Rodríguez Pérez, Pere Uveda. 

DILLUNS: 21 20h. difunts família Fajardo-Companys 

DIMARTS: 22 20h. Alfredo Vilarroya Carreras, Roser Sagués  i Jaume Amor. 

DIMECRES: 23 20h. difunts família Junquera-Ezquerra 

DIJOUS : 24 19h. 
24h. 

 MISA FAMILIAR DE NADAL 
 MISSA DEL GALL 

DIVENDRES: 25 
     NADAL 

11h. 
13h. 

difunts família Vila-Oliveras, Pere Pruna i María Pons 

DISSABTE: 26 11h. 
20h. 

SANT  ESTEVE. 
NO  MISSA  VESPERTINA 

DIUMENGE: 27                11h. 
13h. 

 
Joaquim, Maria, Nicolás i Felisa. 



CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA PENITÈNCIA :  
 
Dimarts dia 22, a les 20’30h. celebració de la penitència o confessió. Hi hauran dos confessors. 

Essent l’Any Sant de la Misericòrdia, quina preparació millor que confiar en la misericòrdia del Pare 
que, a través del sagrament de la confessió, ens l’atorga amb el nostre penediment del pecat. 
Penedits, tornem al Pare. 

 
CONCERT DE NADAL:  
 
Grup de Cant Gregorià de l’Ateneu, Cor Aggio de l’Ateneu, Santi Vilarrubla orgue i l’Orfeó Enric 
Morera, ens oferiran el tradicional concert de Nadal a la nostra església parroquial, a les 21h. del 
mateix dia de Nadal.  


CONDOLENÇA:  
 
La donem als familiars d’En Juan Márquez Perales i de Na Milagro Giner Colomer. I desitgem que 
els difunts gaudeixin de la Vida per sempre a la casa del Pare. 


AVUI  COL·LECTA  EXTRA  DE  NADAL  PER  
CÀRITAS 

 
 


