
 
 

 

 

 
 

 
 

 

Sant Just Desvern, 20 de Març de 2016.  Nº 12 
 

COMENTARIS DE LA COMUNITAT AL TEXT EVANGÈLIC  
DEL DIUMENGE 4art. DE QUARESMA ( Lc 15, 1-3, 11-32) 

 
Ja sabeu que un diumenge de tant en tant, fins ara, perquè hi ha persones que proposen 
fer-ho més vegades, donant el text de l’evangeli d’un diumenge, al moment de l’homilia 
fem els comentaris que hagin suggerit la lectura evangèlica personalment i compartir-los 
amb la comunitat reunida. És l’experiència de que la Paraula de Déu “és viva i eficaç”, 
com diu la Carta als Hebreus, i que no resta limitada al prevere. Avui us presentem el 
resum que es va fer a partir de tres preguntes per a concretar el camí de la comunicació. 

 
A – Amb quin dels personatges t’identifiques? Per què? 
B – Davant l’actitud del pare vers el seu fill i la del fill gran envers el seu germà, quina és 
l’actitud que et fas teva? Per què?  
C – Tenint present el teu punt de vista, què penses que l’evangeli ens vol mostrar com el  
missatge de Jesús? 
A - 

 Jo admiro i vull imitar el personatge central de la paràbola que és el Pare-Déu, que 
acull a tothom i mostra amor, pietat i reconciliació. 

 Em queda un dubte: el fill gran, al final de tot, entra a la festa? Jesús no ens ho diu. 

 Ens podem identificar amb els dos fills: ambdós tenen equivocacions i encerts. El 
pare és l’únic personatge íntegre totalment. 

 Segons l’ocasió, trobo que som propers a un o altre dels tres personatges d’”El fill 
pròdig”. 

 És molt de valorar el pare puix que dóna l’herència als dos fills (a tots, per tant), 
sense retreure res al petit.  

 M’identifico amb Déu pare i mare: ens convida a reflexionar sobre la nostra actitud 
amb els exclosos. 

 M’agrada que el missatge de Crist vagi adreçat especialment als menystinguts de 
la societat; m’identifico, doncs, amb els publicans i altres pecadors que van escoltar 
Jesús. 
 
B - 

 M’agradaria actuar com el pare de la paràbola; la seva actitud m’impressiona. 

 Seguint l’evangeli hem de procurar de tenir espais de trobada i acolliment, en 
especial amb aquells  amb els que no tenim tracte habitual. 

 És reconfortant de contemplar com Déu s’alegra amb tots , tant els més constants 
com els retrobats.  

 Entenc que quan pequem, ho fem contra Déu i contra els germans alhora. 

 M’admira l’actitud del pare: a casa de Déu tots hi cabem, tant els pecadors 
conscients com els que no en tenen consciència. 



  
C - 

 Crec que Jesús ens presenta un repte: en els entrebancs serem capaços de 
reaccionar com el pare? 

 El text ens ve a dir que estar amb el pare és la veritable festa, puix que Déu ens 
reconcilia amb ell i els germans sense judicar. 

 Per mi l’evangeli d’avui ens ve a preguntar com ens apropem als nostres germans. 

 La paràbola d’”El pare i els dos fills” ens proposa pensar en les vegades que ens 
allunyem de la misericòrdia del Pare seguint els nostres instints. 

 Com a missatge em quedo que, igual que Déu, hem de saber donar i gastar les 
segones oportunitats que ens proposa la vida. 

 
 
 

COMENTARIO EVANGELIO DE HOY: Lucas 2,41-51 

 
Según el relato evangélico, los que pasaban ante Jesús crucificado 
sobre la colina del Gólgota se burlaban de él y, riéndose de su 
impotencia, le decían: «Si eres Hijo de Dios, bájate de la cruz». Jesús 
no responde a la provocación. Su respuesta es un silencio cargado de 
misterio. Precisamente porque es Hijo de Dios permanecerá en la 
cruz hasta su muerte. 

Las preguntas son inevitables: ¿Cómo es posible creer en un Dios crucificado por los 
hombres? ¿Nos damos cuenta de lo que estamos diciendo? ¿Qué hace Dios en una 
cruz? ¿Cómo puede subsistir una religión fundada en una concepción tan absurda de 
Dios? 
  Un «Dios crucificado» constituye una revolución y un escándalo que nos obliga a 
cuestionar todas las ideas que los humanos nos hacemos de un Dios al que 
supuestamente conocemos. El Crucificado no tiene el rostro ni los rasgos que las 
religiones atribuyen al Ser Supremo. 

El «Dios crucificado» no es un ser omnipotente y majestuoso, inmutable y feliz, ajeno al 
sufrimiento de los humanos, sino un Dios impotente y humillado que sufre con nosotros el 
dolor, la angustia y hasta la misma muerte. Con la Cruz, o termina nuestra fe en Dios, o 
nos abrimos a una comprensión nueva y sorprendente de un Dios que, encarnado en 

nuestro sufrimiento, nos ama de manera increíble. 
Ante el Crucificado empezamos a intuir que Dios, en su último misterio, es alguien que 
sufre con nosotros. Nuestra miseria le afecta. Nuestro sufrimiento le salpica. No existe un 
Dios cuya vida transcurre, por decirlo así, al margen de nuestras penas, lágrimas y 
desgracias. Él está en todos los Calvarios de nuestro mundo. 
Este «Dios crucificado» no permite una fe frívola y egoísta en un Dios omnipotente al 
servicio de nuestros caprichos y pretensiones. Este Dios nos pone mirando hacia el 
sufrimiento, el abandono y el desamparo de tantas víctimas de la injusticia y de las 
desgracias. Con este Dios nos encontramos cuando nos acercamos al sufrimiento de 
cualquier crucificado. 
Los cristianos seguimos dando toda clase de rodeos para no toparnos con el «Dios 
crucificado». Hemos aprendido, incluso, a levantar nuestra mirada hacia la Cruz del 
Señor, desviándola de los crucificados que están ante nuestros ojos. Sin embargo, la 
manera más auténtica de celebrar la Pasión del Señor es reavivar nuestra compasión. Sin 
esto, se diluye nuestra fe en el «Dios crucificado» y se abre la puerta a toda clase de 
manipulaciones. Que nuestro beso al Crucificado nos ponga siempre mirando hacia 
quienes, cerca o lejos de nosotros, viven sufriendo.                               
                                                                     José Antonio Pagola 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 

 

DISSABTE:19 20h.  

DIUMENGE:20 11h. 
13h. 

 

DILLUNS:21 20h. Juanjo Garriga Calonge 

DIMARTS:22 20h. Marina Rius Vergé, Alfredo Vilarroya Carrera 

DIMECRES:23 20h. Difunts famílies  Vila-Oliveras i Carbonell-
Caldes 

DIJOUS:24 20h. DIJOUS  SANT 

DIVENDRES:25 17h. DIVENDRES  SANT 

DISSABTE:26 20h. VETLLA  PSCUAL 

DIUMENGE:27                    11h. 
13h. 

DIUMENGE  DE  PASCUA 
DOMINGO  DE  PASCUA 

   

 
 
SAGRAMENT DE LA PENITÈNCIA O CONFESSIÓ 
El dijous, divendres i dissabte sant, tres quarts d’hora abans de cada celebració, es podrà 
demanar el sagrament de la confessió. 
 
MISSA CRISMAL 
El dimecres sant, 23 de Març, a les 11h. i a la catedral, concelebrarà la missa el nostre 
Bisbe amb tots els sacerdots de la Diòcesi i beneirà els Sants Olis, necessaris per 
administrar els sagraments. 
 
LA VETLLA DE PASQUA 
Veníem celebrant-la a les 20h, enguany la celebrarem a les 20’30h. 
 
PELEGRINATGE EN L’ANY JUBILAR DE LA MISERICÒRDIA 
Ja us podeu apuntar els que hi voleu participar.  Es farà al Santuari de la Mare de Déu de 
Misericòrdia, a Reus(Tarragona) el dia 9 d’Abril, preu 30€ (autocar, esmorzar i dinar). Per 
apuntar-se, horari de despatx o després dels actes de culte. 
 
CONDOLENÇA 
La donem als familiars Na Pepita Mans Marsà i d’En Gabriel Caparrós Requena. I 
desitgem que els difunts visquin la Vida Nova de la casa del Pare del cel. 
 
SOPAR  SOLIDARI PER A MANS UNIDES 
S’han recollit 311.00 €, més la col·lecta de 580.26 €, que varem fer el dia 14 
de febrer, el total és de 891.26 €, aquesta quantitat s’entregarà a Mans Unides.  

 
 


