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NOTA DELS BISBES DE CATALUNYA (16-2-18) 
 

La Conferència Episcopal Tarraconense ha publicat una nota signada des de Tiana, on exposa que "en 
aquest temps de Quaresma, quan se’ns convida a la conversió personal i comunitària, no podem obviar 
els esdeveniments polítics i socials que s’han produït en els darrers mesos a Catalunya". 
 

En aquest temps de Quaresma, quan se’ns convida a la conversió personal i comunitària, no podem 
obviar els esdeveniments polítics i socials que s’han produït en els darrers mesos a Catalunya. 
Des d’aquesta perspectiva els bisbes de les diòcesis catalanes adrecem una crida a tothom a fer un 
esforç per refer la confiança mútua dins d’una societat com la nostra en la qual es dona una gran 
pluralitat cultural, política i també religiosa. La cohesió social, la concòrdia, el sentir-nos propers els uns 
als altres i el respecte als drets de totes les persones que viuen a Catalunya han de ser un dels nostres 
objectius prioritaris en aquest moment. 
No podem ignorar ni menystenir que en relació a Catalunya existeix un problema polític de primer ordre 
que obliga a cercar una solució justa a la situació creada que sigui mínimament acceptable per a tots, 
amb un gran esforç de diàleg des de la veritat, amb generositat i recerca del bé comú de tothom. Per 
això, tal com hem demanat repetidament, amb paraules del papa Francesc amb les que ens sentim 
compromesos, diem als catòlics i a tots els qui ens vulguin escoltar que «és hora de saber com 
dissenyar, en una cultura que privilegiï el diàleg com a forma de trobament, la recerca de consensos i 
acords, però sense separar-la de la preocupació per una societat justa, memoriosa i sense exclusions». 
(Evangelii Gaudium 239). 
 

El passat 21 de desembre es van realitzar eleccions al Parlament amb una gran participació dels 
electors. És necessari que, amb vo- 
luntat de servei, els parlamentaris escollits impulsin els mecanismes democràtics per a la formació d’un 
nou govern de la Generalitat que actuï amb sentit de responsabilitat envers tots els col·lectius del país, i 
especialment els més necessitats de superar les conseqüències de la crisi institucional, econòmica i 
social que vivim. 
Volem fer esment d’una qüestió concreta que ens preocupa. Pel que fa a la presó preventiva d’alguns 
antics membres del govern i d’alguns dirigents d’organitzacions socials, sense entrar en debats jurídics, 
demanem una reflexió serena sobre aquest fet, en vistes a propiciar el clima de diàleg que tant 
necessitem i en la que no es deixin de considerar les circumstàncies personals dels afectats. 
Com a ciutadans d’aquest país i pastors de l’Església que fa camí a Catalunya, novament reafirmem 
que, encara que no ens correspon a nosaltres optar per una determinada proposta als nous escenaris 
que en els darrers temps s’han plantejat, defensem la legitimitat moral de les diverses opcions sobre 
l’estructura política de Catalunya que es basin en el respecte de la dignitat inalienable de les persones i 
dels pobles i siguin defensades de forma pacífica i democràtica. 
Finalment, demanem als catòlics que, descobrint el pas de Déu per la vida en aquests moments de 
complexitat, siguem instruments de pau i reconciliació enmig de la societat catalana, i no deixem de 
pregar el bon Déu per la pau i la justícia a Catalunya. 
 
Tiana, 16 de febrer de 2018 
(Els Bisbes de Catalunya en la seva reunió trimestral, que han celebrat a Tiana, on han aprovat el 
document)                                                             
 

 
 
 



COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Mc 9, 2-10 
   

El relato de la "Transfiguración de Jesús" fue desde el comienzo muy popular entre sus seguidores. No 
es un episodio más. La escena, recreada con diversos recursos de carácter simbólico, es grandiosa. Los 
evangelistas presentan a Jesús con el rostro resplandeciente mientras conversa con Moisés y Elías. 
  

Los tres discípulos que lo han acompañado hasta la cumbre de la montaña quedan sobrecogidos. No 
saben qué pensar de todo aquello. El misterio que envuelve a Jesús es demasiado grande. Marcos dice 
que estaban asustados. 
  

La escena culmina de forma extraña: «Se formó una nube que los cubrió y salió de la nube una voz: “Este 
es mi Hijo amado. Escuchadlo”». El movimiento de Jesús nació escuchando su llamada. Su Palabra, 
recogida más tarde en cuatro pequeños escritos, fue engendrando nuevos seguidores. La Iglesia vive 
escuchando su Evangelio. 
  

Este mensaje de Jesús, encuentra hoy muchos obstáculos para llegar hasta los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo. Al abandonar la práctica religiosa, muchos han dejado de escucharlo para siempre. Ya no 
oirán hablar de Jesús si no es de forma casual o distraída. 
  

Tampoco quienes se acercan a las comunidades cristianas pueden apreciar 
fácilmente la Palabra de Jesús. Su mensaje se pierde entre otras prácticas, 
costumbres y doctrinas. Es difícil captar su importancia decisiva. La fuerza liberadora 
de su Evangelio queda a veces bloqueada por lenguajes y comentarios ajenos a su 
espíritu. 
  

Sin embargo, también hoy, lo único decisivo que puede ofrecer la Iglesia a la sociedad 
moderna es la Buena Noticia proclamada por Jesús, y su proyecto humanizador del 
reino de Dios. No podemos seguir reteniendo la fuerza humanitzadora de su Palabra. 
  

Hemos de hacer que corra limpia, viva y abundante por nuestras comunidades. Que llegue hasta los 
hogares, que la puedan conocer quienes buscan un sentido nuevo a sus vidas, que la puedan escuchar 
quienes viven sin esperanza. 

  

Hemos de aprender a leer juntos el Evangelio. Familiarizarnos con los relatos evangélicos. Ponernos en 
contacto directo e inmediato con la Buena Noticia de Jesús. En esto hemos de gastar las energías. De 
aquí empezará la renovación que necesita hoy la Iglesia. 
  

Cuando la institución eclesiástica va perdiendo el poder de atracción que ha tenido durante siglos, hemos 
de descubrir la atracción que tiene Jesús, el Hijo amado de Dios, para quienes buscan verdad y vida. 
Dentro de pocos años, nos daremos cuenta de que todo nos está empujando a poner con más fidelidad 
su Buena Noticia en el centro del cristianismo.  

                                                                                                                    José Antonio Pagola 
 

 

 
 

 
 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 

 
 

DISSABTE: 24 20h. Sebastià  Farràs  Cañadó 

DIUMENGE:25 11h. 
13h. 

Germans, Just i Concepció Amigó Rius. 

DILLUNS: 26 20h. Encarnació Fajardo Company 

DIMARTS:27 20h.  

DIMECRES: 28 20h.  

DIJOUS: 1 20h. Acció de gràcies; difunts família Rosell-Bosch 

DIVENDRES:2  20h.  
DISSABTE: 3 20h.  

DIUMENGE: 4               11h. 
13h. 

 
Blanca Carvajal, Mercedes Torres. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.mscperu.org/grafic/graficosliturgia/cuaresma_pascua/02_cua_b.htm


 
 
REUNIONS 
DILLUNS dia 26, a les 20’30h. Consell Pastoral Parroquial. 
DIVENDRES dia 2 de Març, a les 19h. “ Grup de Litúrgia”.     
 

TROBADA ARXIPRESTAL 
Com cada any, farem la trobada de totes les parròquies del nostre arxiprestat, aquest 
any serà a CERVERA, el dissabte 3 de Març.  
Cost del viatge, esmorzar i dinar, 35€.Temps d’inscripció fins avui després de les 
misses. 
   

 
 

 

Col·lecta per a”Mans Unides” es varen recollir 1.121,20 €.   
L’any  passat 1.022,87€ 
 
 

PARRÒQUIA DELS SANTS JUST I PASTOR 
Plaça de l’Església Nº 4 

08960 - Sant Just Desvern 
Tel: 93 371 12 97. Fax: 93 473 68 14 

E-Mail: justipastor@telefonica.net 
Web diòcesi de Sant Feliu: www.bisbatsantfeliu.cat 

Despatx parroquial: dimarts i dijous, de 18 a 20 
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