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                  NECESSITEM  DE  L’ESGLÉSIA 
 

“Ens cal recuperar la dimensió eclesial de la nostra fe!. Alguns sociòlegs es serveixen de 
l’expressió “creença sense pertinença” o “creients sense Església” per descriure un fet que es 
dona amb cristians que viuen la fe al marge de l’Església. Per a alguns és una actitud 
reflexionada, i per a molts és una manera ordinària de viure la seva creença. 
 

Popularment, el fet s’expressa de diverses maneres: “Jo no practico”, “no crec en els capellans, 
sí en Déu”, “no crec en l’Església”, esdevé un obstacle per a la fe o que no és necessària per a 
creure. I cal adonar-se que pot ser una constant en les generacions més joves, que sovint no 
tenen cap experiència del que és l’Església, i han crescut sense cap vinculació o, en tot cas, molt 
puntual i feble. 
 

S’observa que l’Església és una institució coneguda, que fins i tot cal anar-hi en alguns moments 
puntuals per alguna celebració, però  que no té cap repercussió en la seva vida. De fet és un 
fenomen que pateixen moltes institucions i que afavoreix l’individualisme. I humanament 
necessitem viure la dimensió social i comunitària teixint lligams de relació amb els altres, 
conscients de la pròpia identitat, però alhora sentint-nos poble. 
 

Les conseqüències d’aquesta actitud pels cristians són una pèrdua de tot el que significa la 
comunitat: espai de trobada amb d’altres cristians, espai de celebració de la fe i escolta de la  
Paraula de Déu, espai de formació, experiència d’estimació, d’ajuda i de suport... ... 
 

La qüestió és que no s’ha descobert ni es viu la dimensió comunitària de la fe cristiana. 
Tanmateix, sense aquesta dimensió es pot viure i progressar en la fe? Es pot creure sense 
l’Església?... ... 
 

Jesucrist amb la seva vida, mort, resurrecció i la vinguda de l’Esperit Sant ha configurat el Nou 
Poble de Déu amb una nova aliança, a partir del grup inicial d’apòstols i deixebles. Els apòstols i 
els primers testimonis de la fe cristiana varen constituir comunitats, esglésies fonamentades en 
la Paraula de Déu, en les celebracions de la fe, en la caritat i en el testimoniatge... 
 

Al llarg de la història si hem conegut Jesucrist i l’hem rebut és en l’Església. Si creiem i hem fet 
l’experiència de Déu i ens mantenim en la fe i en l’esperança és en l’Església. Malgrat les seves 
defallences, hem trobat espai d’humanització, d’acolliment, de reconciliació, de trobada... 
 

Certament l’Església és la nostra Mare, perquè ens ha fet néixer i créixer en la vida de Déu. Som 
cristians gràcies a l’Església”.  
         

 (D’un escrit de Mons. Francesc Pardo, actual bisbe de Girona).                                                 
 

 

 
 
 
 



 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Jn 21,1-19 
 

El encuentro de Jesús resucitado con sus discípulos junto al lago de Galilea está descrito 
con clara intención catequética. En el relato subyace el simbolismo central de la pesca en medio 
de mar. Su mensaje no puede ser más actual para los cristianos: sólo la presencia de Jesús 
resucitado puede dar eficacia al trabajo evangelizador de sus discípulos. 

 

El relato nos describe, en primer lugar, el trabajo que los discípulos llevan a cabo en la 
oscuridad de la noche. Todo comienza con una decisión de Simón Pedro: «Me voy a pescar». 
Los demás discípulos se adhieren a él: «También nosotros nos vamos contigo». Están de nuevo 
juntos, pero falta Jesús. Salen a pescar, pero no se embarcan escuchando su llamada, sino 
siguiendo la iniciativa de Simón Pedro. 

 

El narrador deja claro que este trabajo se realiza de noche y resulta infructuoso: «aquella 
noche no cogieron nada». La «noche» significa en el lenguaje del evangelista la ausencia de 
Jesús que es la Luz. Sin la presencia de Jesús resucitado, sin su aliento y su palabra 
orientadora, no hay evangelización fecunda. 

 

Con la llegada del amanecer, se hace presente Jesús. Desde la orilla, se comunica con los 
suyos por medio de su Palabra. Los discípulos no saben que es Jesús. Sólo lo reconocerán 
cuando, siguiendo dócilmente sus indicaciones, logren una captura sorprendente. Aquello sólo 
se puede deber a Jesús, el Profeta que un día los llamó a ser "pescadores de hombres". 

 

La situación de no pocas parroquias y comunidades cristianas es crítica. 
Las fuerzas disminuyen. Los cristianos más comprometidos se multiplican para 
abarcar toda clase de tareas: siempre los mismos y los mismos para todo. 
¿ Hemos de seguir intensificando nuestros esfuerzos y buscando el 
rendimiento a cualquier precio, o hemos de detenernos a cuidar mejor la 
presencia viva del Resucitado en nuestro trabajo? 

 

Para difundir la Buena Noticia de Jesús y colaborar eficazmente en su 
proyecto, lo más importante no es "hacer muchas cosas", sino cuidar mejor la 

calidad humana y evangélica de lo que hacemos. Lo decisivo no es el activismo sino el 
testimonio de vida que podamos irradiar los cristianos. 

 

No podemos quedarnos en la "epidermis de la fe". Son momentos de cuidar, antes que 
nada, lo esencial. Llenamos nuestras comunidades de palabras, textos y escritos, pero lo 
decisivo es que, entre nosotros, se escuche a Jesús. Hacemos muchas reuniones, pero la más 
importante es la que nos congrega cada domingo para celebrar la Cena del Señor. Sólo en él se 
alimenta nuestra fuerza evangelizadora.                 

        
 José-Antonio Pagola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTENCIONS  DE  MISSA   I  DIES  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE: 4 20h.  

DIUMENGE: 5 11h. 
 

13h. 

 Joaquima  Bofill 
========================================== 
difunts família Junquera-Ezquerra i  
María Ribera Pérez (1er aniv.) 

DISSABTE:11 20h.  

DIUMENGE:12 11h. 
 

13h. 

 
============================================ 

 
 

REUNIONS 

DIMARTS dia 7 a les 20,30h. Grup de “Justícia i Pau” 
DIJOUS dia 9 a les 10h. Grup de “Nostra Dona” 

 

CONDOLENÇA 
 

La donem als familiars de N’ Isabel Graciano Aguilar i de Na Luisa-Vicenta Vidal Talón.  
Desitgem que les difuntes gaudeixin de la Vida per sempre a la casa del Pare.  
 

 
RESIDÈNCIA NOSTRA SRA. DE LOURDES 

 

 
El dissabte vinent, dia11, es celebra la festa de la Mare de Déu en 
l’advocació dels Desamparats. La nostra residència d’avis de Ntra. Sra. de 
Lourdes ho celebra especial-ment perquè a la ciutat de València hi ha 
enterrada Sta. Teresa Jornet, filla d’Aitona, patrona de l’ancianitat i 
fundadora de l’ordre religiosa que serveix als avis.  
Presidirà l’Eucaristia del dia, a les 10’30 h, en la capella de la residència ,el 
nostre Bisbe Agustí Cortés i d’altres sacerdots. 
 

 
 

 

Foto de la Basílica de la 
      Mare de Deu dels 
Desamparats de Valencia 
 


