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EVANGELITZADORS  AMB  ESPERIT             
 

Aquest escrit és extret d’un dels documents del Papa Francesc. L’he transcrit ací pensant 
en la propera Pasqua de Pentecosta o de l’Esperit Sant, el diumenge vinent. 
 

“Evangelitzadors amb Esperit vol dir evangelitzadors que s’obren sense temor a l’acció de 
l’Esperit Sant. A la Pentecosta l’Esperit fa sortir de si mateixos els Apòstols i els transforma 
en anunciadors de les grandeses de Déu, que cadascú comença a entendre en la seva 
pròpia llengua. A més, l’Esperit Sant infon la força per anunciar la novetat de l’Evangeli amb 
audàcia, en veu alta i en tot lloc i moment, inclosa la contracorrent. Invoquem-lo avui, ferms 
en la pregària, sense la qual  tota acció té el perill de restar buida i l’anunci finalment és 
mancat d’ànima. 
Jesús vol evangelitzadors que anunciïn la Bona Notícia no només amb paraules, sinó sobre 
tot amb una vida que s’ha transfigurat a la presència de Déu. 
Quan es diu que hi ha quelcom que té ”esperit”, acostuma a indicar uns motius interiors que 
impulsen, motiven, animen i donen sentit a l’acció personal i comunitària. Una 
evangelització amb esperit és molt diferent d’un conjunt de feines viscudes com una 
obligació pesada que senzillament es tolera, o es suporta com quelcom que contradiu les 
pròpies inclinacions o desitjos.  
¡Com voldria trobar paraules per animar una etapa evangelitzadora més fervorosa, alegra, 
generosa, audaç, plena d’amor fins a la fi i de vida contagiosa! Però se que cap motivació 
serà suficient si no crema en els cors el foc de l’Esperit Sant, ja que Ell és l’ànima de 
l’Església evangelitzadora. 
Evangelitzadors amb Esperit vol dir evangelitzadors que preguen i treballen. Des del punt 
de mira de l’evangelització no serveixen ni les propostes místiques sense un fort 
compromís social i missioner, ni els discursos i praxis socials o pastorals sense una 
espiritualitat que transformi el cor. 
Sempre és necessari cultivar un espai interior que doni sentit cristià al compromís i a 
l’activitat. Sense moments de parada d’adoració, de trobada orant amb la Paraula, de 
diàleg sincer amb el Senyor, els treballs pastorals fàcilment es buiden de sentit, ens 
debiliten pel cansament i les dificultats, i el fervor s’apaga. L’Església necessita  
imperiosament el pulmó de la pregària. 
Al mateix temps cal refutar la temptació d’una espiritualitat oculta i individualista, que té poc 
a veure amb les exigències de la veritable caritat i amb la lògica de l’Encarnació. Existeix el 
risc de que alguns moments d’oració es converteixin en excuses per no lliurar la vida en la 
missió, perquè la privatització de l’estil de vida pugui portar als cristians a refugiar-se en 
alguna falsa espiritualitat”.       
 
                                     

 
 
 
 



 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Mt 28, 16-20 

 

Ocupados solo en el logro inmediato de un mayor bienestar y atraídos por pequeñas 
aspiraciones y esperanzas, corremos el riesgo de empobrecer el horizonte de nuestra 
existencia perdiendo el anhelo de eternidad. ¿Es un progreso? ¿Es un error? 

Hay dos hechos que no es difícil comprobar en este nuevo milenio en el que vivimos 
desde hace unos años. Por una parte, está creciendo en la sociedad 
humana la expectativa y el deseo de un mundo mejor. No nos 
contentamos con cualquier cosa: necesitamos progresar hacia un mundo 
más digno, más humano y dichoso. 

Por otra parte, está creciendo el desencanto, el escepticismo y la 
incertidumbre ante el futuro. Hay tanto sufrimiento absurdo en la vida de 
las personas y de los pueblos, tantos conflictos envenenados, tales 
abusos contra el Planeta, que no es fácil mantener la fe en el ser humano. 

Sin embargo, el desarrollo de la ciencia y la tecnología esta logrando 
resolver muchos males y sufrimientos. En el futuro se lograrán, sin duda, éxitos todavía 
más espectaculares. Aún no somos capaces de intuir la capacidad que se encierra en el 
ser humano para desarrollar un bienestar físico, psíquico y social. 

Pero no sería honesto olvidar que este desarrollo prodigioso nos va “salvando” solo de 
algunos males y de manera limitada. Ahora precisamente que disfrutamos cada vez más 
del progreso humano, empezamos a percibir mejor que el ser humano no puede darse a sí 
mismo todo lo que anhela y busca. 

¿Quién nos salvará del envejecimiento, de la muerte inevitable o del poder extraño del 
mal? No nos ha de sorprender que muchos comiencen a sentir la necesidad de algo que no 
es ni técnica ni ciencia ni doctrina ideológica. El ser humano se resiste a vivir encerrado 
para siempre en esta condición caduca y mortal. 

Sin embargo, no pocos cristianos viven hoy mirando exclusivamente a la tierra, Al 
parecer, no nos atrevemos a levantar la mirada más allá de lo inmediato de cada día. En 
esta fiesta cristiana de la Ascensión del Señor quiero recordar unas palabras del aquél gran 
científico y místico que fue Theilhard de Chardin: “Cristianos, a solo veinte siglos de la 
Ascensión, ¿qué habéis hecho de la esperanza cristiana?”. 

En medio de interrogantes e incertidumbres, los seguidores de Jesús seguimos 
caminando por la vida, trabajados por una confianza y una convicción. Cuando parece que 
la vida se cierra o se extingue, Dios permanece. El misterio último de la realidad es un 
misterio de Bondad y de Amor. Dios es una Puerta abierta a la vida que nadie puede cerrar.                                                                                                                          

                                                                                           José Antonio Pagola 
 

 

 

 
 

 
INTENCIONS  DE  MISSES DE LA SETMANA 
 

DISSABTE:27  20h  

DIUMENGE:28   11h 
 13h.. 

Paco Ruiz Pelegrin 
Juanjo Garriga Calonge 

DILLUNS:29  20h. Encarnació Fajardo Company 

DIMARTS:30  20h Mn. Miquel Alayrach 

DIMECRES:31  20h.  

DIJOUS:1  20h Llorenç Rosell,Madrona Bosch 

DIVENDRES:2  20h  

DISSABTE:3  20h  

DIUMENGE:4  
  PENTECOSTA                 

 11h. 
 13h 

esposos Josep Bofill i Engràsia Sabé 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.mscperu.org/grafic/graficosliturgia/cuaresma_pascua/23_ascen_c.htm


 
PRIMERES COMUNIONS 
Aquest dissabte, dia 27 de Maig, han participat per primera vegada de l’Eucaristia, 9 infants 
de la nostra catequesi. 
 

PENTECOSTA I SAGRAMENT DE LA SANTA UNCIÓ 
Us recordem que els qui vulgueu rebre aquest sagrament, el proper diumenge de 
Pentecosta, ens ho heu de comunicar, ja!!!  
 

TROBADA DE FI DE CURS DE LA CATEQUESI 
El dimecres vinent , 31 de Maig, ens trobarem tots els grups de la catequesi a les 17’30h. 
Felicitarem els que han fet la primera comunió i compartirem junts una estona de pregària i 
de festa. 

          
DIUMENGE  VINENT 
COL·LECTA  EXTRA  PER 
A  LA  PARRÒQUIA 

 

 


