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MISSATGE DEL PAPA FRANCESC PER LA PAU 
 

Fragments del missatge que el papa Francesc ha dirigit a tot el món en motiu de la diada de 
pregària per la pau l’ 1 de Gener de 2017: 
 

 “En aquesta ocasió vull reflexionar sobre la no-violència com un estil de política per a la pau, i 
demano a Déu que es conformin a la no violència nostres sentiments i valors personals més 
profunds.  Que la caritat i la no violència guiïn la manera de tractar-nos en les relacions 
interpersonals, socials i internacionals. Quan les víctimes de la violència vencent la temptació 
de la venjança, es converteixen en els protagonistes més creïbles en els processos no violents 
de construcció de la pau. Que la no violència es transformi, des del nivell local i quotidià fins a 
l'ordre mundial, en l'estil característic de les nostres decisions, de les nostres relacions, de les 
nostres accions i de la política en totes les seves formes”. 

 “També Jesús va viure en temps de violència. Ell va ensenyar que el veritable camp de 
batalla, en el qual s'enfronten la violència i la pau, és el cor humà: «Perquè de dintre el cor de 
l'home surten els pensaments perversos» (Mc 7,21). Però el missatge de Crist, davant aquesta 
realitat, ofereix una resposta radicalment positiva: ell va predicar incansablement l'amor 
incondicional de Déu que acull i perdona, i va ensenyar als seus deixebles a estimar els 
enemics (Mt 5,44) i a posar la altra galta (cf. Mt 5,39)”.“Per això, qui acull la Bona Notícia de 
Jesús reconeix la seva pròpia violència i es deixa curar per la misericòrdia de Déu, convertint-
se al seu torn en instrument de  
reconciliació, segons l'exhortació de sant Francesc d'Assís: «Que la pau que anuncieu de 
paraula la tingueu, i en major mesura, en els vostres cors »”.“Ser avui veritables deixebles de 
Jesús vol dir també acceptar la seva proposta de la no violència. Aquesta -com ha afirmat el 
meu predecessor Benet XVI - «és realista, perquè té en compte que al món hi ha massa 
violència, massa injustícia i, per tant, només es pot superar aquesta situació contraposant un 
plus d'amor, un plus de bondat. Aquest "plus" ve de Déu ».”“I afegia amb força: «per als 
cristians la no violència no és un mer comportament tàctic, sinó més aviat una manera de ser 
de la persona, l'actitud de qui està tan convençut de l'amor de Déu i del seu poder, que no té 
por d'afrontar el mal únicament amb les armes de l'amor i de la veritat. L'amor als enemics 
constitueix el nucli de la revolució cristiana" ».  “Precisament, l'evangeli de l’estimeu els vostres 
enemics (Lc 6,27) és considerat com «la carta magna de la no violència cristiana», que no s'ha 
d'entendre com un «rendir-se davant el mal [...], sinó en respondre al mal amb el bé (cf. Rm 
12,17-21), trencant d'aquesta manera la cadena de la injustícia ». 

“L'Església Catòlica acompanyarà tot intent de construcció de la pau també amb la no 
violència activa i creativa. El 1 gener 2017 començarà el seu camí el nou Dicasteri per al 
Servei del Desenvolupament Humà Integral, que ajudarà a l'Església a promoure, amb 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=es&u=http://www.aciprensa.com/benedictoxvi/index.html&usg=ALkJrhh0fTwd7PEssNxqIm9AFTBCHChIPQ


creixent eficàcia, «els incommensurables béns de la justícia, la pau i la protecció de la 
creació» i de la sol·licitud cap als emigrants, «els necessitats, els malalts i els exclosos, els 
marginats i les víctimes dels conflictes armats i de les catàstrofes naturals, els empresonats, 
els aturats i les víctimes de qualsevol forma d'esclavitud i de tortura»”. “«Tots volem la pau; 
moltes persones la construeixen cada dia amb petits gestos; molts pateixen i suporten 
pacientment la fatiga d'intentar edificar»..«Res és impossible si ens dirigim a Déu amb la 
nostra pregària. Tots podem ser artesans de la pau »”. 
=================================================================  

 

 

 

 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Mt 1,18-24 
 

 

El evangelista Mateo tiene un interés especial en decir a sus lectores 
que Jesús ha de ser llamado también “Emmanuel”. Sabe muy bien que 
puede resultar chocante y extraño. ¿A quién se le puede llamar con un 
nombre que significa “Dios con nosotros”? Sin embargo, este nombre 
encierra el núcleo de la fe cristiana y es el centro de la celebración de la 
Navidad. 

 
Ese misterio último que nos rodea por todas partes y que los creyentes 

llamamos “Dios” no es algo lejano y distante. Está con todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo lo 
puedo saber? ¿Es posible creer de manera razonable que Dios está conmigo, si yo no tengo 
alguna experiencia personal por pequeña que sea? 

  
 De ordinario, a los cristianos no se nos ha enseñado a percibir la presencia del misterio de 

Dios en nuestro interior. Por eso, muchos lo imaginan en algún lugar indefinido y abstracto del 
Univer. Para otros, el mejor camino es Jesús. 

 

El misterio de Dios tiene, sin duda, sus caminos para hacerse presente en cada vida. Pero 
se puede decir que, en la cultura actual, si no lo experimentamos de alguna manera dentro de 
nosotros, difícilmente lo hallaremos fuera. Por el contrario, si percibimos su presencia en 
nuestro interior, nos será más fácil rastrear su misterio en nuestro entorno.  

 

¿Es posible? El secreto consiste, sobre todo, en saber estar con los ojos cerrados y en 
silencio apacible, acogiendo con un corazón sencillo esa presencia misteriosa que nos está 
alentando y sosteniendo. No se trata de pensar en eso, sino de estar “acogiendo” la paz, la 
vida, el amor, el perdón... que nos llega desde lo más íntimo de nuestro ser. 

 

Es normal que, al adentrarnos en nuestro propio misterio, nos encontremos con nuestros 
miedos y preocupaciones, nuestras heridas y tristezas, nuestra mediocridad y nuestro pecado. 
No hemos de inquietarnos, sino permanecer en el silencio. La presencia amistosa que está en 
el fondo más íntimo de nosotros nos irá apaciguando, liberando y sanando. 

 

Karl Rahner, uno de los teólogos más importantes del siglo veinte, afirma que, en medio de 
la sociedad secular de nuestros días, “esta experiencia del corazón es la única con la que 
se puede comprender el mensaje de fe de la Navidad: Dios se ha hecho hombre”. El 
misterio último de la vida es un misterio de bondad, de perdón y salvación, que está con 
nosotros: dentro de todos y cada uno de nosotros. Si lo acogemos en silencio, conoceremos la 
alegría de la Navidad.” 

                                                                     José Antonio Pagola.  

http://www.elcultural.com/revista/letras/Karl-Rahner-La-actualidad-de-su-pensamiento/9013
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_Pagola
http://www.mscperu.org/grafic/graficosliturgia/adviento_navidadABC/4_adv_c.htm


 

 
 
 
INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE:17 20h.  

DIUMENGE:18 11h. 
13h. 

Jaume Cartró Vives, Gemma Cartró Campamá.  Just Amigó i Rius. 
Joaquim, María, Nicolás i Felisa 

DILLUNS:19 20h.  

DIMARTS:20 20h.  

DIMECRES:21 20h. Pilar Rius Vergé 

DIJOUS:22   20h. Esposos Jaume Amor i Roser Sagués; i demés familiars difunts 

DIVENDRES:23 20h.  

DISSABTE:24 19h. 
24h. 

MISSA FAMILIAR DE NADAL 
MISSA DEL GALL 

DIUMENGE:25  
NADAL              

11h. 
13h. 

difunts família Vila-Oliveras; esposos Pere Pruna i Maria Pons.  
Joaquim, María, Nicolás i Felisa 



CELEBRACIÓ  COMUNITÀRIA DE LA PENITÈNCIA 
DILLUNS 19, a les 20’30h, amb la presència de dos confessors, celebrarem el sagrament de la 
Penitència Comunitària, com  a preparació pel Nadal. 
 
 
GRUP  DE  JOVES 
Pregària de Taizé. Divendres dia 23, a les 21’00h. A la capella del Santíssim de la nostra església. 

 
CONDOLENÇA 
La donem als familiars de la difunta: Na Caridad Canovas Zamorano,En Lluis Giralt Roig i Na Carmen 
Pérez Tejada. I desitgem que la difunta gaudeixi de la Vida per sempre a la casa del Pare. 

 
CONCERT DE NADAL  
Per l’Orfeó Enric Morera, el Grup de Cant Gregorià de l’Ateneu i el Cor “Aggio” de l’Ateneu. En Santi 
Vilarrubla, a l’orgue. Ens oferiran el tradicional concert de Nadal a la nostra església parroquial, a les 
21h. del mateix dia de Nadal.  
 

 

AVUI,  DIUMENGE,  COL·LECTA PER A CÀRITAS  DE  LA  NOSTRA 
ESGLÉSIA  DIOCESANA 
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