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FRAGMENT DE L’EXHORTACIÓ APOSTÒLICA 

DEL PAPA FRANCESC :  “EL GOIG DE L’EVANGELI” 
 

El trobament personal amb l’amor de Jesús que ens salva 
      
        “La motivació per evangelitzar és l’amor de Jesús que hem rebut, aquesta experiència de ser 
salvats per Ell que ens mou a estimar sempre més. Però quin amor és aquest que no sent la 
necessitat de parlar de l’ésser estimat, de mostrar-lo, de fer-lo conèixer? Si no sentim l’intens 
desig de comunicar-lo, necessitem aturar-nos en pregària per demanar-li a Ell que torni a captivar-
nos. Ens cal clamar cada dia, demanar la seva gràcia perquè ens obri el cor fred i sacsegi la 
nostra vida tèbia i superficial. Posats davant Ell amb el cor obert, deixant que Ell ens contempli. 
Que dolç és estar enfront d’un crucifix, o de genolls davant el Santíssim, i simplement ser davant 
els seus ulls! Que bé que ens fa deixar que Ell torni a tocar la nostra existència i ens llanci a 
comunicar la seva vida nova! Llavors, el que passa és que, en definitiva, “el que hem vist i sentit 
és el que anunciem”(1Jn1,3). La millor motivació per decidir-se a comunicar l’Evangeli és 
contemplar-lo amb amor, és aturar-se en les seves pàgines i llegir-lo amb el cor. Si l’abordem 
d’aquesta manera, la bellesa ens sorprèn, torna a captivar-nos una vegada i una altra. Per això és 
urgent recobrar un esperit contemplatiu, que ens permeti redescobrir cada dia que som dipositaris 
d’un bé que humanitza, que ajuda a portar una vida nova. No hi ha res millor per a transmetre als 
altre. 
Tota la vida de Jesús, la seva forma de tractar els pobres, els seus gestos, la seva coherència, la 
seva generositat quotidiana i senzilla, i finalment la seva donació total, tot és preciós i parla a 
pròpia vida. Cada cop que un torna a descobrir-lo, es convenç que això mateix és el que els altres 
necessiten, encara que no ho coneguin: “El que vosaltres adoreu sense conèìxer és el que us vinc 
a anunciar”(Ac 17,23). De vegades perdem l’entusiasme per la missió en oblidar que l’Evangeli 
respon a les necessitats més profundes de les persones, perquè tots hem estat creats per a allò  
que l’Evangeli ens proposa:  l’amistat amb Jesús i l’amor fratern. Quan s’aconsegueix expressar 
adequadament i amb bellesa el contingut essencial de l’Evangeli, segurament aquest missatge 
parlarà a les recerques més fondes dels cors:  “El missioner està convençut que existeix ja en les 
persones i en els pobles, per l’acció de l’Esperit, una espera, encara que sigui inconscient per 
conèixer la veritat sobre Déu, sobre l’home, sobre el camí que porta a l’alliberament del pecat i de 
la mort. L’entusiasme per anunciar a Crist deriva de la convicció de respondre a aquesta 
esperança”(Joan Pau II). 
        

        L’entusiasme evangelitzador es fonamenta en aquesta convicció. Tenim un tresor de vida i 
d’amor que és el que no pot enganyar, el missatge que no pot manipular ni desil·lusionar.  És una 
resposta que cau en el més profund de l’ésser humà i que pot sostenir-lo i elevar-lo. És la veritat 
que no passa de moda perquè és capaç de penetrar allí on tot just pot arribar. La nostra tristesa 
infinita només es cura amb un infinit amor”.                                                 Mn. Joaquim Rius 
 



COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Mc 10,2-16 
 

Los fariseos plantean a Jesús una pregunta para ponerlo a prueba. Esta vez no es una cuestión sin 
importancia, sino un hecho que hace sufrir mucho a las mujeres de Galilea y es motivo 
de vivas discusiones entre los seguidores de diversas escuelas rabínicas: "¿ Le es lícito 
al varón divorciarse de su mujer?". 
 

No se trata del divorcio moderno que conocemos hoy, sino de la situación en que vivía 
la mujer judía dentro del matrimonio, controlado absolutamente por el varón. Según la 
ley de Moisés, el  
marido podía romper el contrato matrimonial y expulsar de casa a su esposa. La mujer, 
por el contrario, sometida en todo al varón, no podía hacer lo mismo. 
 

La respuesta de Jesús sorprende a todos. No entra en las discusiones de los rabinos. 
Invita a descubrir el proyecto original de Dios, que está por encima de leyes y normas. Esta ley "machista", 
en concreto, se ha impuesto en el pueblo judío por la "dureza de corazón" de los varones que controlan a 
las mujeres y las someten a su voluntad. 
 
 

Jesús ahonda en el misterio original del ser humano. Dios "los creo varón y mujer". Los dos han sido 
creados en igualdad. Dios no ha creado al varón con poder sobre la mujer. No ha creado a la mujer 
sometida al varón. Entre varones y mujeres no ha de haber dominación por parte de nadie. 
 

Desde esta estructura original del ser humano, Jesús ofrece una visión del matrimonio que va más allá de 
todo lo establecido por la Ley. Mujeres y varones se unirán para "ser una sola carne" e iniciar una vida 
compartida en la mutua entrega sin imposición ni sumisión. 
 

Este proyecto matrimonial es para Jesús la suprema expresión del amor humano. El varón no tiene 
derecho alguno a controlar a la mujer como si fuera su dueño. La mujer no ha de aceptar vivir sometida al 
varón. Es Dios mismo quien los atrae a vivir unidos por un amor libre y gratuito. Jesús concluye de manera 
rotunda: "Lo que Dios ha unido, que no lo separe el varón". 
 

Con esta posición, Jesús esta destruyendo de raíz el fundamento del patriarcado bajo todas sus formas de 
control, sometimiento e imposición del varón sobre la mujer. No solo en el matrimonio sino en cualquier 
institución civil o religiosa. 
 

Hemos de escuchar el mensaje de Jesús. No es posible abrir caminos al reino de Dios y su justicia sin 
luchar activamente contra el patriarcado. ¿ Cuándo reaccionaremos en la Iglesia con energía evangélica 
contra tanto abuso, violencia y agresión del varón sobre la mujer? ¿ Cuándo defenderemos a la mujer de la 
"dureza de corazón"  de los varones?                        

                                                                                                                                      José Antonio Pagola 

 
 
 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 
 

DISSABTE:  6 20h. MISSA  FAMILIAR 

DIUMENGE: 7 11h. 
13h. 

Samuel Amorós 
Juanjo Moreno; Segundo-Rafael  Nima Jibaja (2º aniv.) 

DILLUNS: 8 20h. Maria Fullola Nogués 

DIMARTS: 9 20h.  

DIMECRES: 10 20h.  

DIJOUS: 11 20h.  

DIVENDRES: 12 20h.  

DISSABTE: 13 20h.  

DIUMENGE: 14              11h. 
13h. 

Família Fosalva; Teresa Rovira Pi. 
difunts  familia Junquera Ezquerra;  
Blanca Carbajal; Mercedes Torres. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

REUNIONS: 
DIMARTS: dia 9 des de les 10’30h, dels preveres amb el bisbe a la casa de l’Església. 
DIJOUS: dia 11 a les 10h Grup “Nostra Dona” 
 
PASTORAL DE LA SALUT 
Com cada mes, aquest dijous dia 11, visitarem als residents a “Vitalia”. A les 11h. hi farem un acte 
religiós amb els qui vulguin participar-hi. 
 
 
 

 

AVUI   DIUMENGE   DIA   7,   COL·LECTA  EXTRA   PER   A   LA   
PARRÒ QUIA 

 
 

PER AL DOMUND 


