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EL   GENERAL  DELS  JESUITES 
 
El general dels jesuïtes, el veneçolà Arturo Sosa, ha visitat Catalunya el mes de setembre. Dins 
de la seva atapeïda agenda, fa un forat per atendre de manera conjunta el nostre setmanari, 
Ràdio Estel i Catalunya Religió. En una conversa afable i sense presses reflexiona sobre la 
Companyia de Jesús, l’Església i el món actual.  
Els jesuïtes fan un quart vot d’obediència al Papa. Com el viuen en aquests moments en què 
Francesc rep tants atacs? És evident que hi ha una campanya contra el Papa i el que Francesc 
representa. Està summament ben organitzada, amb un bon sosteniment econòmic i mitjans de 
comunicació que hi donen suport. És una campanya contra un model d’Església que consideren 
que s’està desviant i que està diluint la doctrina. És una campanya molt efectiva i que té a veure 
amb la secularització i la manera com l’Església catòlica s’ubica al món. Aquesta campanya està 
sostinguda per un corrent que concep l’Església com una institució amb uns dogmes i principis 
morals i religiosos intocables, que no re- coneix la temporalitat d’aquestes propostes doctrinals; 
enfront d’una Església que des del Concili Vaticà II està més viva que mai, una Església que es 
concep com a portadora d’una fe que ha de respondre a les condicions, a les preguntes de la 
humanitat del moment que vivim. L’Església no és la dipositària d’una normativa ètica o moral o 
d’uns dogmes religiosos. L’Església és una fe que s’experimenta espiritualment i que es viu en 
comunitat, i que cerca que aquesta comunió s’ampliï d’acord amb el llenguatge  
de cadascun dels moments que vivim. L’Església forma part de la història humana que va 
aprenent i entenent els signes de la presència de Déu, els signes dels temps. La principal funció 
de l’Església és percebre i discernir aquests signes i no defensar unes postures que normalment 
estan lligades a situacions i cultures concretes. La Companyia de Jesús té com a vocació i per 
constitució una vinculació molt especial amb el Papa, a aquest i a qualsevol Papa. La fidelitat al 
Papa és una condició de la Companyia. Aquesta oposició tan dura té a veure amb el fet que sigui 
llatinoamericà? En alguns sectors de l’Església sorprenen o no sonen bé les seves paraules, que 
són el llenguatge de la teologia llatinoamericana des dels anys setanta. Estem celebrant els 50 
anys de la Conferència de Medellín i si rellegim els documents del Concili Vaticà II i de 29 | 44 
Medellín veurem que ressonen en el Papa. Francesc és un dels molts que es van prendre 
seriosament el Concili Vaticà II i que el van viure en la seva experiència pastoral, per això té 
aquest llenguatge que és una vivència molt profunda. El Papa no parla des d’una reflexió 
purament teològica o teòrica, ho fa des de la pròpia experiència d’haver servit a les perifèries de la 
societat llatinoamericana.                                                                            
 
  “Extret de Flama” 
           

 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY Mc 10,35-45 
 

Mientras suben a Jerusalén, Jesús va anunciando a sus discípulos el destino doloroso que le 
espera en la capital. Los discípulos no le entienden. Andan disputando entre ellos por los primeros 
puestos. Santiago y Juan, discípulos de primera hora, se acercan a él para pedirle directamente 
sentarse un día "el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda". 
 

A Jesús se le ve desalentado: "No sabéis lo que pedís". Nadie en el grupo 
parece entender que seguirlo de cerca colaborando en su proyecto, siempre 
será un camino no de poder y grandezas, sino de sacrificio y cruz. 
 

Mientras tanto, al enterarse del atrevimiento de Santiago y Juan, los otros diez 
se indignan. El grupo está más agitado que nunca. La ambición los está 
dividiendo. Jesús los reúne a todos para dejar claro su pensamiento. 
Antes que nada, les expone lo que sucede en los pueblos del Imperio romano. 
Todos conocen los abusos de Antipas y las familias herodianas en Galilea. 

Jesús lo resume así: Los que son reconocidos como jefes utilizan su poder para "tiranizar" a los 
pueblos, y los grandes no hacen sino "oprimir" a sus súbditos. Jesús no puede ser más tajante: 
"Vosotros, nada de eso". 
 

No quiere ver entre los suyos nada parecido: "El que quiera ser grande entre vosotros que sea 
vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros que sea esclavo de todos". En su  
comunidad no habrá lugar para el poder que oprime, solo para el servicio que ayuda. Jesús no 
quiere jefes sentados a su derecha e izquierda, sino servidores como él, que dan su vida por los 
demás. 
 

Jesús deja las cosas claras. Su Iglesia no se construye desde la imposición de los de arriba, sino 
desde el servicio de los que se colocan abajo. No cabe en ella jerarquía alguna en clave de honor o 
dominación. Tampoco métodos y estrategias de poder. Es el servicio el que construye la Iglesia de 
Jesús. 
 

Jesús da tanta importancia a lo que está diciendo que se pone a sí mismo como ejemplo, pues no 
ha venido al mundo para exigir que le sirvan, sino "para servir y dar su vida en rescate por todos". 
Jesús no enseña a nadie a triunfar en la Iglesia, sino a servir al proyecto del reino de Dios 
desviviéndonos por los más débiles y necesitados. 
 

La enseñanza de Jesús no es solo para los dirigentes. Desde tareas y responsabilidades 
diferentes, hemos de comprometernos todos a vivir con más entrega al servicio de su proyecto. No 
necesitamos en la Iglesia imitadores de Santiago y Juan, sino seguidores fieles de Jesús. Los que 
quieran ser importantes, que se pongan a trabajar y colaborar.             José Antonio Pagola             

 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE:20 20h.  
DIUMENGE:21 11h. 

13h. 
Pel Poble 

DILLUNS:22 20h.  

DIMARTS:23 20h.  

DIMECRES:24 20h.  

DIJOUS:25 20h.  
DIVENDRES:26 20h.  
DISSABTE:27 20h.  
DIUMENGE:28              11h. 

13h. 
 
MISSA   EXTREMEÑA 

 
 



 
 

 REUNIONS 
 

DIMECRES dia 24 a les 20h. Grup de “Postcomunió” 
DIJOUS dia 25 des de les 12h preveres de l’Arxiprestat. 
DISSABTE dia 27 a les 10h. voluntaris de Càritas. 
 
BAPTISMES 
Aquest dissabte, ha rebut el baptisme : Lucas Trigo Segarra.  
Donem-ne gràcies a Déu. 

 
 CONDOLENÇA   
La donem als familiars d’En Ricardo Cucurull Lugar. I desitgem que el difunt gaudeixi de la Vida per 
sempre a la casa del Pare 

 
CONCERT   
DIUMENGE vinent dia 28 a les 19h. Concert de cants de la litúrgia Ortodoxa i Catòlica 

 
AQUEST DIUMENGE   

COL-LECTA PER AL DOMUND 
                                                


