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“ g e r m a n o r “ - 2 0 1 6 - 
 
En fer una vegada a l’any, aquesta col·lecta, volem ressaltar, en tot l’àmbit de 
la diòcesi, per una banda que l’Església té necessitat de recursos econòmics 
com qualsevol societat del nostre món per tirar endavant les accions 
necessàries per treballar a favor de l’Evangelització. 
També, aquesta ocasió, és per ajudar-nos a comprendre que som una 
comunitat en la que tots hem de col·laborar-hi aportant dels nostres recursos 
personals, segons les possibilitats de cadascú, al fons diocesà. Aquest 
s’encarrega de recollir les aportacions i les administra segons les necessitats i 
la planificació que el respectiu bisbe, amb el seu consell d’economia destina 
per a la seva Església. 
Dos valors: realisme per a funcionar com a agrupació humana que comparteix 
un mateix treball i consciència d’Església (que vol dir reunió) en la que el sentit 
de comunió és essencial, fins i tot, en el que és material. 
Val a dir, que gràcies al nombrós voluntariat les accions pastorals que es duen 
a terme es poden realitzar amb tota l’eficàcia de funcionament i sense 
condicionants materials, ja que les persones actuen amb generositat, no sols 
com a persones sinó, fins i tot, resolent les traves que, des del punt de vista 
material, es puguin presentar. 
Aquesta qüestió darrera és el que constitueix el funcionament diari i normal de 
cada una de les parròquies. Cal no oblidar que també hi ha, tant a nivell 
diocesà com parroquial, persones contractades legalment perquè es tracte dels 
(o de les) que es guanyen la vida amb una responsabilitat de funcionament. 
El bisbe rep aquestes aquesta col·lecta, com a gest de solidaritat dels fidels. És 
sumada a l’aportació mensual que cada parròquia fa al Fons Comú Diocesà; i 
amb l’aportació de la Conferència Episcopal Espanyola, que li fa arribar el tant 
per cent, del que ha recaptat hisenda, amb les creuetes amb que es marca 
l’apartat corresponent en la declaració de la renda que deia, contractades; a les 
delegacions de pastoral de la diòcesi (cadascuna en la seva especialitat); ajuda 
a parròquies situades en un entorn més pobre; ajuda per causa d’obres majors 
imprevistes en edificis propietat de l’Església.. 
Tot això és el funcionament de l’Església diocesana, en general, en l’aspecte 
econòmic. El segon valor a ressaltar, és molt més complexa i ric, si ens fixem 
en tot el contingut pastoral i evangelitzador que li dóna el sentit veritable de ser 
l’Església de Jesús. Ara no és el moment, però volia constatar que l’Església és 
d’aquest món i està necessitada dels recursos per funcionar com una altra 
agrupació humana. anual. Tot això es fa servir per pagar les mensualitats dels 
preveres; les persones. 

 



                                                                      Mn. Joaquim Rius 
 
 
 

 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Lc23,35.43 

 

“Este es el rey de los judíos”. 
 

El relato de la crucifixión, proclamado en la fiesta de Cristo Rey, nos recuerda a 
los seguidores de Jesús que su reino no es un reino de gloria y de poder, sino 
de servicio, amor y entrega total para rescatar al ser humano del mal, el pecado 
y la muerte. 
 

Habituados a proclamar la "victoria de la Cruz", corremos el riesgo de olvidar 
que el Crucificado nada tiene que ver con un falso triunfalismo que vacía de 
contenido el gesto más sublime de servicio humilde de Dios hacia sus criaturas. 
La Cruz no es una especie de trofeo que mostramos a otros con orgullo, sino el 
símbolo del Amor crucificado de Dios que nos invita a seguir su ejemplo. 
Cantamos, adoramos y besamos la Cruz de Cristo porque en lo más hondo de 
nuestro ser sentimos la necesidad de dar gracias a Dios por su amor 
insondable, pero sin olvidar que lo primero que nos pide Jesús de manera 
insistente no es besar la Cruz sino cargar con ella. Y esto consiste 
sencillamente en seguir sus pasos de manera responsable y comprometida, 
sabiendo que ese camino nos llevará tarde o temprano a compartir su destino 

doloroso. 
 

No nos está permitido acercarnos al misterio de la Cruz de 
manera pasiva, sin intención alguna de cargar con ella. Por 
eso, hemos de cuidar mucho ciertas celebraciones que 
pueden crear en torno a la Cruz una atmósfera atractiva 
pero peligrosa, si nos distraen del seguimiento fiel al 
Crucificado haciéndonos vivir la ilusión de un cristianismo 

sin Cruz. Es precisamente al besar la Cruz cuando hemos de escuchar la 
llamada de Jesús: «Si alguno viene detrás de mí... que cargue con su cruz y 
me siga». 
 

Para los seguidores de Jesús, reivindicar la Cruz es acercarse servicialmente a 
los crucificados; introducir justicia donde se abusa de los indefensos; reclamar 
compasión donde sólo hay indiferencia ante los que sufren. Esto nos traerá 
conflictos, rechazo y sufrimiento. Será nuestra manera humilde de cargar con la 
Cruz de Cristo. 
 

El teólogo católico Johann Baptist Metz viene insistiendo en el peligro de que la 
imagen del Crucificado nos esté ocultando el rostro de quienes viven hoy 
crucificados. En el cristianismo de los países del bienestar está ocurriendo, 
según él, un fenómeno muy grave: "La Cruz ya no intranquiliza a nadie, no 
tiene ningún aguijón; ha perdido la tensión del seguimiento a Jesús, no llama a 
ninguna responsabilidad, sino que descarga de ella". 
¿No hemos de revisar todos cuál es nuestra verdadera actitud ante el 
Crucificado? ¿No hemos de acercarnos a él de manera más responsable y 
comprometida? 

                                                                José Antonio Pagola 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

INTENCIONS  DE  MISSA:  DE  LA  SETMANA   
 

DISSABTE:19  20h.  

DIUMENGE:20  11h. 
 

 13h. 

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

DILLUNS:21  20h. Encarnació Fajardo, Joan Fajardo 

DIMARTS:22  20h.  

DIMECRES:23  20h. Magí Rosell,Maria Closa 

DIJOUS:24  20h. Mundeta Presas (1è aniv). 

DIVENDRES:25  20h. difunts família Vila-Oliveras 

DISSABTE:26  20h. Montserrat Valero Rivas (3è aniv.) 

DIUMENGE:27                 11h. 
 13h. 

 
Araceli Pérez 

 

 

REUNIONS 

DIJOUS dia 24, des de les 10’00h. grup “Nostra Dona” 

 
BAPTISMES 

Dissabte passat, dia 12, va rebre les aigües baptismals : Alex Llebaria Moreno. Donem-
ne gràcies a Déu. 
 
CONDOLENÇA 

La donem als familiars dels difunts: En Joan Cucurella Séculi; Na Milagros Martí 
Coderch; Na Pepita Gras Aragó. I desitgem que els difunts gaudeixin de la Vida per 
sempre a la casa del Pare. 
 
LOTERIA DE NADAL Ja podeu disposar dels talonaris o participacions del sorteig de 
Nadal. Adquiriu-los al despatx parroquial. 
 

 

AVUI  
COL·LECTA DE « GERMANOR »  

Per ToTa L’eSgLÉSIa DIoCeSana 
 

 


