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CLAUSURA DE L’ANY SANT DE LA MISERICÒRDIA 
 

El diumenge, dia 20, d’aquest mes de Novembre el papa Francesc, clausurarà solemnement l’any 
que ell mateix havia inaugurat el mateix mes de l’any passat, dedicant-lo com a jubilar per 
aprofundir, tota l’Església, la gran virtut de la misericòrdia com l’ expressió de la identitat de Déu, 
el Pare, i que tots els cristians hem d’oferir a tothom perquè es pugui identificar la nostra fe en el 
Déu que Jesucrist ens ha donat a conèixer. 
Potser a nivell de l’Església universal s’han fet diversitat d’accions litúrgiques, aprofundiment del 
sagrament de la reconciliació, iniciatives pastorals, socials, conferències, taules rodones...Potser 
hem tingut la gran oportunitat de participar-hi i d’enriquir-nos amb el que hem rebut i, fins potser, 
duent a terme alguna acció solidària. 
En tot aquest munt d’iniciatives s’ha posat de manifest la comunió eclesial amb els romiatges 
comunitaris i particulars per guanyar el jubileu, i el desig d’acolliment de la misericòrdia del Pare 
en cadascun dels pelegrins. 
Ben segur que hi ha hagut molt d’interès, per part dels pastors de les comunitats parroquials,  en 
oferir oportunitats de participar els fidels en iniciatives enriquidores. Que s’han orientat les homilies 
i comentaris evangèlics pel camí de la misericòrdia i fins pregàries que ajudessin a aquest fi. Fins i 
tot hi pot haver hagut algun mestratge orientador i recordatori amb articles i publicacions sobre les 
catorze obres de misericòrdia, les set espirituals i les set corporals. 
Ha estat tot un any que, com el plugim que no es nota, però mulla,ha anat amarant a les persones 
que han disposat de tot això i ha facilitat allò pel qual, suposo, el papa va pretendre en determinar 
que dediquéssim aquest recorregut d’un any aprofundint el què vol dir que hem de ser 
misericordiosos. 
Aquesta darrera frase expressa l’idea central del meu escrit i és que es tractava d’un any treballant 
en el nostre cor i vida que el que Jesús va venir a mostrar-nos fos veritat en nosaltres i per 
nosaltres arribés als germans que ens envolten. Ho deia això l’enunciat del cartell d’aquest any 
sant: “Sigueu misericordiosos com el Pare”. Només a partir d’haver descobert el que el Pare ha 
obrat a favor nostre, serem capaços d’obrar nosaltres a favor dels altres. 
La misericòrdia no és fer accions a favor del altres, sinó que aquestes accions siguin dutes a 
terme amb el mateix amor, disponibilitat, veritat, honradesa, gratuïtat... amb què el Pare, per 
Jesús, ens ha ofert a cadascú dels sers humans i per pura generositat la nostra redempció. 
Donar gràcies d’aquest any, serà sincera, si apreciem en la nostra manera d’actuar aquesta 
manera de fer, ja que voldrà dir que hem encertat en allò que, amb tot el seu caràcter paternal, el 
bisbe de Roma, Francesc, pretenia amb la dedicació d’aquest any sant i jubilar. 
                                                                                                                                                                              
Mn. Joaquim Rius  



 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Lc 21,5-19 
 

 
           Los profundos cambios socioculturales que se están produciendo en nuestros días y la 
crisis religiosa que sacude las raíces del cristianismo en occidente, nos han de urgir más que 
nunca a buscar en Jesús la luz y la fuerza que necesitamos para leer y vivir estos tiempos de 
manera lúcida y responsable. 

Llamada al realismo 
En ningún momento augura Jesús a sus seguidores un camino fácil de éxito y gloria. Al 

contrario, les da a entender que su larga historia estará llena de dificultades y luchas. Es contrario 
al espíritu de Jesús cultivar el triunfalismo o alimentar la nostalgia de grandezas.  
Este camino que a nosotros nos parece extrañamente duro es el más acorde a una Iglesia fiel a 
su Señor. 

 

No a la ingenuidad 
En momentos de crisis, desconcierto y confusión no es extraño que se escuchen mensajes y 

revelaciones proponiendo caminos nuevos de salvación. Estas son las consignas de Jesús. En 
primer lugar, «que nadie os engañe»: no caer en la ingenuidad de dar crédito a mensajes ajenos 
al evangelio, ni fuera ni dentro de la Iglesia. Por tanto, «no vayáis tras ellos»: No seguir a quienes 
nos separan de Jesucristo, único fundamento y origen de nuestra fe. 

 

Centrarnos en lo esencial 
Cada generación cristiana tiene sus propios problemas, dificultades y búsquedas. No hemos 

de perder la calma, sino asumir nuestra propia responsabilidad. No se nos pide nada que esté por 
encima de nuestras fuerzas. Contamos con la ayuda del mismo Jesús: «Yo os daré palabras y 
sabiduría»… Incluso en un ambiente hostil de rechazo o desafecto, podemos practicar el 
evangelio y vivir con sensatez cristiana. 
          
      La hora del testimonio 

Los tiempos difíciles no han de ser tiempos para los lamentos, la nostalgia 
o el desaliento. No es la hora de la resignación, la pasividad o la dimisión. La 
idea de Jesús es otra: en tiempos difíciles «tendréis ocasión de dar 
testimonio». Es ahora precisamente cuando hemos de reavivar entre nosotros 
la llamada a ser testigos humildes pero convincentes de Jesús, de su mensaje 
y de su proyecto. 

 

Paciencia 
Esta es la exhortación de Jesús para momentos duros: «Con vuestra 

perseverancia salvaréis vuestras almas». El término original puede ser traducido indistintamente 
como «paciencia» o «perseverancia». Entre los cristianos hablamos poco de la paciencia, pero la 
necesitamos más que nunca. Es el momento de cultivar un estilo de vida cristiana, paciente y 
tenaz, que nos ayude a responder a nuevas situaciones y retos sin perder la paz ni la lucidez. 

José Antonio Pagola 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE:12 20h. MISSA  FAMILIAR 

DIUMENGE:13 11h. 
13h. 

 

DILLUNS:14 20h. A.G. Josep Pla, Josep Ibáñez Bartolí. 

DIMARTS:15 20h.  

DIMECRES:16 20h. Manel Fajardo, Maria Companys. 

DIJOUS:17 20h.  

DIVENDRES:18 20h. Meritxell Pagés Secall, Just Amigó i Rius. 

DISSABTE:19 20h.  

DIUMENGE:20              11h. 
13h. 

Jaume Cartró Vives. (3è aniv.) Gemma Cartró Campamá.  



REUNIONS 
DIMARTS dia 15, des de les 10’30h. formació dels preveres, a la Casa de l’Església. 
 

ESTONA  DE  PREGÀRIA 
Aquest dilluns, dia 14, 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. 
 

CONDOLENÇA 
La donem als familiars de les difuntes: N’ Encarnació Muñoz Alcayna; Na Rosa Julià Armengol. I 
desitgem que les difuntes gaudeixin de la Vida per sempre a la casa del Pare. 

 

COL·LECTA EXTRA PER A LA PARRÒQUIA  
Es va recollir la quantitat  de  521.16 € 
 

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

 


