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“LA GALAXIA BERGOGLIO”    (Referencia al papa Francesc) 
 

Aquest és el títol de l’article que En Francesc Torralba dedica al papa Francesc en un diari 
de casa nostra. N’extrec alguns apartats que m’han semblat interessants,  tant per la 
manera d’expressar-se com les del seu contingut. 
“En les darreres setmanes s’han escrit rius de tinta en la premsa internacional sobre el seu 
lideratge espiritual global, sobre els seus èxits geopolítics i les seves propostes de reforma 
de l’Església romana. Entre crítiques i elogis, del que no hi ha dubte és que és un papa 

que no deixa indiferent ningú, ni creients ni descreguts”. 
“Més enllà dels gestos de proximitat que li han donat tantíssima popularitat, hi ha un pensament que s’obre 
camí d’una manera planera i intel·ligible per a tothom”. 
“Hi ha unes idees eix que el papa Francesc reitera de manera insistent: la critica a la globalització de la 
indiferència, perquè aquesta condueix a la passivitat i a la paràlisi. En múltiples discursos exhorta els 
ciutadans a vèncer-la, a estar atents al sofriment del món, a comprometre’s activament per sanar les 
ferides d’una economia que, textualment, mata”. 
“La necessitat de sortir d’un mateix per anar a les perifèries del món i de l’existència és una altra idea eix 
del seu pensament. El papa Bergoglio subratlla  la necessitat d’integrar en el propi cor la misèria  
de l’altre, de transcendir la solidaritat espasmòdica i emotiva que s’activa a partir d’imatges televisives i 
reivindica un món amb cor.  
Enfront dels grups vulnerables, exigeix una misericòrdia intel·ligent que trenqui el blindatge emocional i la 
barrera entre els nosaltres i els altres. Un missatge, aquest, summament necessari en l’Europa actual, 
hermèticament tancada en els seus interessos”. 
“Un dels cavalls de batalla del papa Francesc és el que anomena la mundanitat espiritual. Segons ell, 
consisteix a servir-se d’un càrrec per lluir i créixer personalment, però no per servir la institució. Critica amb 
vehemència les lluites de poder dins la institució i, a la vegada, assenyala la necessitat de liderar des del 
servei i la cura de les persones, amb actitud d’escolta i d’humilitat. El seu conegut discurs sobre les 
malalties de la cúria romana  ha estat el pal de paller de programes de lideratge per executius en 
universitats americanes”. 
“El missatge del papa té un contingut  intensament social, però s’articula des d’una espiritualitat que té com 
a epicentre l’altre i no un mateix. Critica l’espiritualitat narcisista i auto referencial que té com objectiu el 
benestar emocional i mental, però que no té com a missió obrir-se a l’altre per transformar el mal que hi ha 
en el món”. 
“La custòdia de la terra i la cura de tots els éssers de la creació és una altra idea clau del seu pontificat que 
ha quedat bellament expressat en la seva darrera encíclica,”Laudato sí”. En la seva proposta eco ètica, 

Francesc, integra l’atenció als grups humans més vulnerables com a part del tot i vindica una nova forma 
de producció i de consum, una economia atenta a la dignitat de la persona humana i desenvolupa, amb 
claredat, una crítica al neoliberalisme globalitzat per les contradiccions i els desajustos que causa en el 
món”. 

---------------------------------------------------- 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Jn 10,27-30 

       La escena es tensa y conflictiva. Jesús está paseando dentro del recinto del templo. De pronto, un 
grupo de judíos lo rodea acosándolo con aire amenazador. Jesús no se intimida, sino que les reprocha 



abiertamente su falta de fe: «Vosotros no creéis porque no sois ovejas mías». El evangelista dice que, al 
terminar de hablar, los judíos tomaron piedras para apedrearlo. 

Para probar que no son ovejas suyas, Jesús se atreve a explicarles qué significa ser de los suyos. 
Sólo subraya dos rasgos, los más esenciales e imprescindibles: «Mis ovejas escuchan mi voz... y me 
siguen». Después de veinte siglos, los cristianos  

necesitamos recordar de nuevo que lo esencial para ser la Iglesia de Jesús es escuchar su voz y 
seguir sus pasos.Lo primero es despertar la capacidad de escuchar a Jesús. Desarrollar mucho más en 
nuestras comunidades esa sensibilidad, que está viva en muchos cristianos sencillos que saben captar la 
Palabra que viene de Jesús en toda su frescura y sintonizar con su Buena Noticia de Dios. Juan XXIII dijo 
en una ocasión que "la Iglesia es como una vieja fuente de pueblo de cuyo grifo ha de correr siempre agua 
fresca". En esta Iglesia vieja de veinte siglos hemos de hacer correr el agua fresca de Jesús. 

Si no queremos que nuestra fe se vaya diluyendo progresivamente en formas decadentes de religiosidad 
superficial, en medio de una sociedad que invade nuestras conciencias con mensajes, consignas,  

imágenes, comunicados y reclamos de todo género, hemos de aprender a poner en el centro de nuestras 
comunidades la Palabra viva, concreta e inconfundible de Jesús, nuestro único Señor. 

Pero no basta escuchar su voz. Es necesario seguir a Jesús. Ha llegado el momento de decidirnos 
entre contentarnos con una "religión burguesa" que tranquiliza las conciencias pero ahoga nuestra alegría, 
o aprender a vivir la fe cristiana como una aventura apasionante de seguir a Jesús. 

La aventura consiste en creer lo que él creyó, dar importancia a lo que él dio, defender la causa del ser 
humano como él la defendió, acercarnos a los indefensos y desvalidos como él se acercó, ser libres para 
hacer el bien como él, confiar en el Padre como él confió y enfrentarnos a la vida y a la muerte con la 
esperanza con que él se enfrentó. 

Si quienes viven perdidos, solos o desorientados, pueden encontrar en la comunidad cristiana un lugar 
donde se aprende a vivir juntos de manera más digna, solidaria y liberada siguiendo a Jesús, la Iglesia 
estará ofreciendo a la sociedad uno de sus mejores servicios.                                                                                                   
                                                                 José Antonio Pagola 

 

 

 

INTENCIONS  DE  MISSA DE LA SETMANA 
 

DISSABTE: 16  20h. MISSA  FAMILIAR i Baptisme d’infants 

DIUMENGE:17  11h. 
     13h. 

 
Concepción Burgos Solis i família Roldán- Burgos. 

DILLUNS:18  20h. difunts família Bosch-Piquet 

DIMARTS:19  20h.  

DIMECRES:20  20h. difunts família Fajardo-Companys i fills 

DIJOUS:21  20h.  

DIVENDRE0S:22  20h. Pepita  Mans  Marsà (funeral) ;  Alfredo Vilarroya  Carreras. 

DISSABTE:23  20h.  

DIUMENGE:24 11h. 
13h. 

 
difunts família Junquera-Ezquerra. 

 

 
 
ESTONA  DE  PREGÀRIA 

Aquest dilluns, dia 18, a les 19’30h. fins l’hora de la missa, pels qui es vulguin quedar, hi haurà l’estona 
de pregària com anem fen cada mes. 
 

 
BAPTISMES 
Aquest dissabte han rebut el sagrament del baptisme: Patricia Torres Domínguez, 
Victòria Soto Homedes, Martina Anguera Tamayo, Violeta Anguera Tamayo, Nehuén 
Cirillo Veltri, Meulén Cirillo Veltri, Nayra Quispe Rodríguez, Nadia Barnosell Titsch, Ayla 
Kate Malonyay Aguilar.  Donem-ne gràcies a Déu. 
 
 

CONDOLENÇA 

La donem als familiars de la difunta: Na Maria-Dolores López Cobeña i Na Concepción Ramon Murcia. I 
desitgem que les difuntes gaudeixin de la Vida per sempre a la casa del Pare. 
 

 
 



 
 
 
GRUPS D’ESTUDI D’EVANGELI 
Recordem la possibilitat de participar en grups en els que l’Evangeli és el centre de la reflexió i 
l’aprofundiment, per conèixer més i millor el missatge de Jesús. Apunta’t, i ja decidirem el dia i hora de 
reunió.  

 

PROPER DIUMENGE 
“AMB EL PAPA PER UCRAÏNA” 

COL·LECTA A TOTES LES ESGLÉSIES CATÒLIQUES D’EUROPA 
 


