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FRAGMENTS  DEL  MISSATGE  DEL  PAPA  PEL “DOMUND” 
 

“En l’actualitat encara hi ha molta gent que no coneix Jesucrist. Per això és tan urgent la 
missió ad gentes, en la qual tots els membres de l’Església estan cridats a participar-hi, ja que 
l’Església és missionera per naturalesa: l’Església ha nascut «per a sortir». La Jornada Mundial 
de les Missions és un moment privilegiat en què els fidels dels diferents continents es 
comprometen amb pregàries i gestos concrets de solidaritat per ajudar les Esglésies joves als 
territoris de missió. Es tracta d’una celebració de gràcia i d’alegria. De gràcia perquè l’Esperit 
Sant, enviat pel Pare, ofereix saviesa i fortalesa a aquells que són dòcils a la seva acció. D’alegria 
perquè Jesucrist, fill del Pare, enviat per evangelitzar el món, sosté i acompanya la nostra obra 
missionera”. 
4. «El gran risc del món actual, amb la seva oferta de consum múltiple i aclaparadora, és una 
tristesa individualista que brolla del cor còmode i avar, de la recerca malaltissa de plaers 
superficials, de la consciència aïllada» (Exhort. Ap. Evangelii gaudium, 2). Per tant, la humanitat 
té una gran necessitat d’aprofitar la salvació que ens ha portat Crist. Els deixebles són els qui es 
deixen agafar cada vegada més per l’amor de Jesús i marcar pel foc de la passió pel Regne de 
Déu, per a ser portadors de l’alegria de l’Evangeli. Tots els deixebles del Senyor estan cridats a 
conrear l’alegria de l’evangelització. Els bisbes, com a principals responsables de l’anunci, tenen 
la tasca de promoure la unitat de l’Església local en el compromís missioner, tenint en compte que 
l’alegria de comunicar Jesucrist s’expressa tant en la preocupació d’anunciar-lo en els llocs més 
llunyans com en una sortida constant cap a les perifèries del territori propi, on hi ha més persones 
pobres que esperen”. 
“A moltes regions escassegen les vocacions al sacerdoci i a la vida consagrada. Sovint el motiu 
d’aquesta situació és que a les comunitats no hi ha un fervor apostòlic contagiós, per la qual cosa 
els manca entusiasme i no desperten cap atractiu. L’alegria de l’Evangeli neix de l’encontre amb 
Crist i del fet de compartir amb els pobres. Per tant, animo les comunitats parroquials, 
associacions i grups a viure una vida fraternal intensa, basada en l’amor a Jesús i atenta a les 
necessitats dels més desfavorits. On hi ha alegria, fervor, desig de portar Crist als altres, 
sorgeixen les vocacions veritables, entre les quals no s’han d’oblidar les vocacions laïcals a la 
missió”. 

5. «Déu estima el qui dóna amb alegria» (2Co 9,7). La contribució econòmica personal és el signe 

d’una oblació d’ells mateixos, en primer lloc al Senyor i després als germans, perquè la nostra 

ofrena material es converteix en un instrument d’evangelització de la humanitat que es construeix 

sobre l’amor. 

Estimats germans i germanes, en aquesta Jornada Mundial de les Missions el meu pensament 

s’adreça a totes les Esglésies locals. No deixem que ens robin l’alegria de l’evangelització! Us 



convido a submergir-vos en l’alegria de l’Evangeli i a nodrir un amor que il·lumini la vostra vocació 

i missió. Us exhorto a recordar, com en un pelegrinatge interior, el «primer amor» amb què el 

Senyor Jesucrist ha encès els cors de cadascú, no per un sentiment de nostàlgia, sinó per a 

perseverar en l’alegria. El deixeble del Senyor persevera amb alegria quan està amb ell, quan fa 

la seva voluntat, quan comparteix la fe, l’esperança i la caritat evangèlica”. 
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COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY:   Lc 18,1-8 
 

La parábola de la viuda y el juez sin escrúpulos es, como tantos otros, un relato abierto que 
puede suscitar en los oyentes diferentes resonancias. Según Lucas, es una llamada a orar sin 
desanimarse, pero es también una invitación a confiar que Dios hará justicia a quienes le gritan 
día y noche. ¿Qué resonancia puede tener hoy en nosotros este relato dramático que nos 
recuerda a tantas víctimas abandonadas injustamente a su suerte? 

En la tradición bíblica la viuda es símbolo por excelencia de la persona que vive sola y 
desamparada. Esta mujer no tiene marido ni hijos que la defiendan. No cuenta con apoyos ni 
recomendaciones. Sólo tiene adversarios que abusan de ella, y un juez sin religión ni conciencia 
al que no le importa el sufrimiento de nadie.  

Lo que pide la mujer no es un capricho. Sólo reclama justicia. Ésta es su protesta repetida con 
firmeza ante el juez. : « Hazme justicia» Su petición es la de todos los oprimidos injustamente. Un 
grito que está en la línea de lo que decía Jesús a los suyos: "Buscad el reino de Dios y su 
justicia".               

Es cierto que Dios tiene la última palabra y hará justicia a quienes le gritan día y noche. Ésta es 
la esperanza que ha encendido en nosotros Cristo, resucitado por el Padre de una muerte injusta. 
Pero, mientras llega esa hora, el clamor de quienes viven gritando sin que nadie escuche su grito, 
no cesa.     

    Para una gran mayoría de la humanidad la vida es una interminable noche de espera. Las 
religiones predican salvación. El cristianismo proclama la victoria del Amor de Dios encarnado en 
Jesús crucificado. Mientras tanto, millones de seres humanos sólo experimentan la dureza de sus 
hermanos y el silencio de Dios. Y, muchas veces, somos los mismos creyentes quienes 
ocultamos su rostro de Padre velándolo con nuestro egoísmo religioso. 

¿Por qué nuestra comunicación con Dios no nos hace escuchar por fin el clamor de los que 
sufren injustamente y nos gritan de mil formas: "Hacednos justicia"? Si, al orar, nos encontramos 
de verdad con Dios, ¿cómo no somos capaces de escuchar con más fuerza las exigencias de 
justicia que llegan hasta su corazón de Padre?  

La parábola nos interpela a todos los creyentes. ¿Seguiremos alimentando nuestras 
devociones privadas olvidando a quienes viven sufriendo? ¿Continuaremos orando a Dios para 
ponerlo al servicio de nuestros intereses, sin que nos importen mucho las injusticias que hay en el 
mundo? ¿Y si orar fuese precisamente olvidarnos de nosotros y buscar con Dios un mundo más 
justo para todos?                                                

 José Antonio Pagola 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_Pagola


 

REUNIONS 
DIMARTS dia 18, des de les 10’30h, tots els preveres de la diòcesi amb el nostre bisbe, a la Casa 
de l’Església. 
DIMECRES dia 19, a les 21’15h, grup de “Justícia i Pau”. 
 

ESTONA  DE  PREGÀRIA 
Aquest dilluns, dia 17, a les 19’30h. fins l’hora de la missa, pels qui es vulguin quedar, hi haurà 
l’estona de pregària com anem fent cada mes 
 
 

“VEUS DE LA PARRÒQUIA” (Ràdio Desvern 98.1FM) 
Els dimecres a 2/4 de 8 tarda i 2/4 d’11matí dissabtes. Durant aquest curs es tractarà l’encíclica del 
Papa Francesc, “Laudato si”, sobre l’ecologia. Començarem el proper dimecres dia 19. 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE:15 20h. difunts família Fosalva. 

DIUMENGE:16 11h Mn. Antoní Tenas i Alibés, pvre. 

DILLUNS:17 20h.  

DIMARTS:18 20h. difunts família Fajardo-Companys. 

DIMECRES:19 20h.  

DIJOUS:20 20h. difunts família Bosch-Saumench. 

DIVENDRES:21 20h. Llorenç Rei Sanmartí (funeral) 

DISSABTE:22 20h.  

DIUMENGE:23                  11h. 
13h. 

Pere Salvat Valls 
difunts família Junquera-Ezquerra; 
Teresa Gallego Dato. 





 
 

 
 
 

LOTERIA DE NADAL  
Ja podeu disposar dels talonaris o participacions del sorteig de Nadal. Adquiriu-los al despatx 
parroquial.  
 

 
 

DIUMENGE  VINENT 
COL·LECTA PER AL DOMUND 

 
 

 


