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GRUPS    D’ESTUDI    D’EVANGELI 
 

Un dels acords del nostre Consell Pastoral i d’acord amb el Pla 
Pastoral de la nostra diòcesi, és la proposta de crear algun grup que 
vulgui conèixer millor l’Evangeli per a poder-hi configurar la vida 
personal, per esdevenir una persona que manifesti amb la seva 
manera d’actuar el missatge de Jesús viscut en la realitat. 
No es pretén amb aquesta oferta només tenir més coneixement del 
text sagrat, sinó de la persona de Jesús, perquè pugui fer amb 
nosaltres la ruta de la vida.  
Cadascú esdevé protagonista dins del grup en el sentit d’encarar-se 
amb l’evangeli a partir de situar-se en el text com a personatge i amb 
ganes d’il·luminar la pròpia vida amb la Veritat que sorgeix de la 
paraula de Jesús que té continuïtat avui en totes les circumstàncies 
que vivim nosaltres. 
Els punts de vista de cada membre del grup (que vulgui participar 
activament en el funcionament del grup) és un enriquiment per a tots 
els participants. 
L’Evangeli no és una lletra morta, antiga, poètica....és un programa, 
un seguit de valors per encarnar en la personal identitat. Fa possible 
que la vida sencera tingui un contingut nou, alliberador, que omple de 
joia, que fa situar la persona en la primera línea de servei als altres 
perquè el gran valor que Jesús ha mostrat és el de l’amor (amb el seu 
sentit més ampli ) com el compromís més identificador dels que es 
diuen seguidors de Jesús. 
Ens presenta, amb aquesta manera concreta, la millor manera de 
viure i ser en aquest món on hi som per la nostra personal forma de 
viure en conjunt i vetllant pel màxim bé de tota la humanitat, mentre 
anem fent ruta vers la plenitud de la comunió per sempre amb el Pare.  
Com que l’Evangeli és una lletra viva (és el missatge de Déu a la 
humanitat i és per a ser viscuda), aquesta qualitat la té sempre i per  
 



 
 
aquest motiu sempre ens pot il·luminar la vida i el camí per on hem 
de passar. És una paraula que,  
segons el moment i la circumstància que estiguem vivint, ens ajuda a 
seguir el camí d’una resposta adequada si l’acollim amb esperit obert 
i amb l’atenció posada en la realitat. Crec que l’Esperit Sant és l’artífex 
que ens va guiant. 
Per tot aquest seguit de raons els grups d’Estudi d’Evangeli ens poden 
ajudar a entrar en la dinàmica que el Bisbe de Roma, Francesc, ens 
ha proposat:”ens cal una Nova Evangelització” El camí és el de 
l’Evangeli. de la descoberta de Jesús com el gran guia per a tothom i 
com a Llum(Veritat) per a tota persona que vulgui fer aquesta ruta, 
tant en la vida personal com comunitària. 
Només ens cal apropar-nos a l’Evangeli i poc a poc, deixar-nos guiar 
per ell, en definitiva: deixar- nos guiar per l’Esperit del Senyor.  
                                                                                                                                               
Mn. Joaquim Rius 

********************************************* 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Mt 3.13-17 

 
Antes de narrar su actividad profética, los evangelistas nos hablan de una 

experiencia que va a transformar radicalmente la vida de Jesús. Después de ser 
bautizado por Juan, Jesús se siente el Hijo querido de Dios, habitado plenamente 
por su Espíritu. Alentado por ese Espíritu, Jesús se pone en marcha para 
anunciar a todos, con su vida y su mensaje, la Buena Noticia de un Dios amigo 
y salvador del ser humano. 

No es extraño que, al invitarnos a vivir en los próximos años “una nueva 
etapa evangelizadora”, el Papa nos recuerde que la Iglesia necesita más que 
nunca “evangelizadores con Espíritu”. Sabe muy bien que solo el Espíritu de  

 
Jesús nos puede infundir fuerza para poner en marcha la conversión radical 

que necesita la Iglesia. ¿Por qué caminos? 
Esta renovación de la Iglesia solo puede nacer de la novedad del Evangelio. 

El Papa quiere que la gente de hoy escuche el mismo mensaje que Jesús 
proclamaba por los caminos de Galilea, no otro diferente. Hemos de “volver a la 
fuente y recuperar la frescura original del Evangelio”. Solo de esta manera, 

“podremos romper esquemas aburridos en los que 
pretendemos encerrar a Jesucristo”. 

El Papa está pensando en una renovación radical, 
“que no puede dejar las cosas como están; ya no sirve 
una simple administración”. Por eso, nos pide 
“abandonar el cómodo criterio pastoral del siempre se 
ha hecho así” e insiste una y otra vez: “Invito a todos a 
ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los 
objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos 
evangelizadores de las propias comunidades”. 

Francisco busca una Iglesia en la que solo nos 
preocupe comunicar la Buena Noticia de Jesús al 
mundo actual. “Más que el temor a no equivocarnos,  



 
 
espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan 

una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las 
costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud 
hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse: Dadles vosotros de comer”. 

El Papa quiere que construyamos “una Iglesia con las puertas abiertas”, pues 
la alegría del Evangelio es para todos y no se debe excluir a nadie. ¡Qué alegría 
poder escuchar de sus labios una visión de Iglesia que recupera el Espíritu más 
genuino de Jesús rompiendo actitudes muy arraigadas durante siglos! “A menudo 
nos comportamos como controladores de la gracia y no como facilitadores. Pero 
la Iglesia no es una aduana, es la casa del Padre donde hay lugar para cada uno 
con su vida a cuestas”.  

                                                                                                                                                
José Antonio Pagola 
                                                    
 

 

 

 

 

INTENCIONS  DE  MISSA ( d’aquesta setmana) 
 

 DISSABTE:  7 - 20h:  

 DIUMENGE: 8 - 11h: i  13h:  

 DILLUNS: 9 - 20h: Manel Fajardo, Maria Company 

 DIMARTS:10 - 20h:  

 DIMECRES:11 - 20h:  

 DIJOUS:12 - 20h:  

 DIVENDRES:13 -  20h.  

 DISSABTE: 14 - 20h:  

 DIUMENGE:15 - 11h: 
13h: 

Teresa Salvat (1è aniv.) 

 

REUNIONS:   
DIJOUS dia 12, a les 10h. grup de “Nostra Dona” 
 

GRUP D’ESTUDI D’EVANGELI: 
Els qui s’han apuntat pel grup d’estudi d’Evangeli, farem la reunió de 
preparació el dilluns dia 16 a les 18’30h. 
 

CONDOLENÇA: La donem als familiars de N’ Eugenia Peña Soltero i 
d’En Francisco Fuentes Amador. I desitgem que els difunts gaudeixin de 
la Vida per sempre, a la casa del Pare. 
 

SORTIDA AL PESSEBRE VIVENT DE CORBERA DE LLOBREGAT: 
DIUMENGE dia 15, Sortida del Parador a les 17’30h Inscripcions al 
despatx parroquial fins  Dimarts dia 10,   

 

 


