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DECLARACIÓ DELS BISBES DE TOT CATALUNYA 

 

“Els Bisbes de Catalunya, en el moment que està vivint el nostre país i en els plantejaments 
de futur que s’estan debatent, amb respecte per les diverses sensibilitats que es van 
expressant, demanem que es fomenti i promogui la cultura del diàleg. «Hi ha una paraula -
diu el papa Francesc- que mai no ens hem de cansar de repetir i sobretot de donar-ne 
testimoni: diàleg». Pensem que és un moment important perquè els governants i els agents 
socials facin gestos valents i generosos en favor del diàleg i la concòrdia.  
Com a bisbes sempre estarem compromesos a cercar la comunió i el respecte mutu, i 
creiem que és el que podem demanar a tothom. Ens sentim hereus de la llarga tradició dels 
nostres predecessors, que els portà a afirmar la realitat nacional de Catalunya i alhora ens 
sentim urgits a reclamar de tots els ciutadans l’esperit de pacte i d’entesa que conforma el 
nostre tarannà més característic.  
Volem recordar un cop més que «defensem la legitimitat moral de totes les opcions 
polítiques que es basin en el respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels 
pobles, i que recerquin amb paciència la pau i la justícia. I encoratgem el camí del diàleg i 
l’entesa entre totes les parts interessades a fi d’assolir solucions justes i estables, que 
fomentin la solidaritat i la fraternitat. El futur de la societat catalana està íntimament vinculat 
a la seva capacitat per a integrar la diversitat que la configura» («Al servei del nostre poble», 
2011, n. 5). Per això creiem humilment que convé que siguin escoltades les legítimes 
aspiracions del poble català, per tal que sigui estimada i valorada la seva singularitat 
nacional, especialment la seva llengua pròpia i la seva cultura, i que es promogui realment 
tot allò que porta un creixement i un progrés al conjunt de la societat, sobretot en el camp de 
la sanitat, l’ensenyament, els serveis socials i les infraestructures.  
El veritable progrés dels pobles exigeix també l’eradicació de la corrupció. És absolutament 
prioritari i just que en tots els àmbits públics del conjunt de l’Estat es combati la corrupció, 
que tant de mal fa a la societat. Ens dol i ens avergonyeix que la corrupció s’hagi pogut 
convertir en quelcom natural –com afirma el papa Francesc- fins al punt d’arribar a constituir 
una pràctica habitual en les transaccions comercials i financeres, en els contractes públics o 
en moltes negociacions que impliquen agents de les administracions públiques. Cal un 
esforç decidit per canviar aquesta manera d’actuar.  
Tal com es diu en el document «Església, servidora dels pobres» (2015, n. 11), «és 
necessari que es produeixi una veritable regeneració moral a nivell personal i social i, com a 
conseqüència, una major estima pel bé comú, que sigui veritable recolzament per a la 
solidaritat amb els més pobres i afavoreixi l’autèntica cohesió social. Aquesta regeneració 
neix de les virtuts morals i socials, s’enforteix amb la fe en Déu i la visió transcendent de 
l’existència, i condueix a un irrenunciable compromís social per amor al proïsme».  
Finalment, demanem als catòlics de totes les opcions polítiques que siguin instruments de 
pau i concòrdia enmig de la societat catalana, i no deixin de pregar el bon Déu per «una pau 
cristiana i perpètua» del nostre poble 
 

 



 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY : Jn 3, 16-18 

 

Si por un imposible la Iglesia dijera un día que Dios no es Trinidad, ¿cambiaría en algo la 
existencia de muchos creyentes? Probablemente no. Por eso queda uno sorprendido ante 
esta confesión del P. Varillon: «Pienso que, si Dios no fuera Trinidad, yo sería 
probablemente ateo […] En cualquier caso, si Dios no es Trinidad, yo no comprendo ya 
absolutamente nada». 

La inmensa mayoría de los cristianos no sabe que al adorar a Dios como Trinidad 
estamos confesando que Dios, en su intimidad más profunda, es solo amor, acogida, ternura. 
Esta es quizá la conversión que más necesitan no pocos cristianos: el paso progresivo de un 
Dios considerado como Poder a un Dios adorado gozosamente como Amor. 

       Dios no es un ser «omnipotente y sempiterno» cualquiera. Un ser poderoso puede ser 
un déspota, un tirano destructor, un libertad. ¿Podríamos confiar en un Dios del que solo 
supiéramos que es omnipotente? Es muy difícil abandonarse a alguien infinitamente 
poderoso. Parece más fácil desconfiar, ser cautos y salvaguardar nuestra independencia.   

       Pero Dios es Trinidad, es un misterio de Amor. Y su omnipotencia 
es la omnipotencia de quien solo es amor, ternura insondable e infinita. 
Es el amor de Dios el que es omnipotente. Dios no lo puede todo. Dios 
no puede sino lo que puede el amor infinito. Y siempre que lo 
olvidamos y nos salimos de la esfera del amor nos fabricamos un Dios 
falso, una especie de ídolo extraño que no existe. 
       Cuando no hemos descubierto todavía que Dios es solo Amor, 
fácilmente nos relacionamos con él desde el interés o el miedo. Un 
interés que nos mueve a utilizar su omnipotencia para nuestro 
provecho. O un miedo que nos lleva a buscar toda clase de medios 

para defendernos de su poder amenazador. Pero esta religión hecha de interés y de 
miedos está más cerca de la magia que de la verdadera fe cristiana. 
        Solo cuando uno intuye desde la fe que Dios es solo Amor y descubre fascinado que 
no puede ser otra cosa sino Amor presente y palpitante en lo más hondo de nuestra vida, 
comienza a crecer libre en nuestro corazón la confianza en un Dios Trinidad del que lo 
único que sabemos por Jesús es que no puede sino amarnos.                  
                                                                                                   José Antonio Pagola 
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INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE:10 20h.  

DIUMENGE:11                   11h. 
 

13h. 

Salvador Puig; Salvador Puig Granero. 
Esposos Antoni Campamá Layola-Magdalena Rovira Pi. 

DILLUNS:12 20h. Pere Bosch,Lluïsa Salinas 

DIMARTS:13 20h.  

DIMECRES:14 20h. esposos Josep Mª Masip-Josefa De Poo. 

DIJOUS:15 20h. Joan Munné, Josefa Bosch. 

DIVENDRES:16 20h. esposos Angel Mena-Obdúlia Pérez.  

DISSABTE:17 20h.  

DIUMENGE:18                    11h. 
13h. 

Difunts família Segura-Romero; Just Amigó Rius. 
difunts família Junquera Ezquerra. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
BAPTISMES 
Han rebut les aigües baptismals:Noa Cano González;Bruno Carretero Mallo;Adrià Climent 
Costa i Mateo Oriol Ramírez .Donem-ne gràcies a Déu. 
 

GRUPS D’ESTUDI D’EVANGELI 
Ens reunirem aquest dilluns, dia 12, a les 18’30h. i el dimecres, dia14, a les 19h. 
 

COL·LEGI  MADRE SACRAMENTO, FI DE CURS 
Celebrarem l’eucaristia coincidint amb la festivitat de la fundadora Sta.Maria-Micaela del 
Santísimo Sacramento. Agrairem tot el treball del curs i acomiadarem els del curs que 
deixen l’escola vers un grau superior. 
 

SORTIDA DE LES CATEQUISTES 
Com cada curs,sortim un dia tot el grup de catequistes per gaudir una estona de visita a 
algun punt de la nostra terra i compartir el dinar. Aquesta ocasió anirem al poble de Mura. 
 

Resultat de la col·lecta de primer de mes va ser de  504.24 €  . El mes  
passat va ser de 537.27€   
 


