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SÍNODE  DE  L’AMAZÒNIA ( i II) 
 

Continuem amb el comentari que “Justícia i Pau” ha fet davant de la situació de la Zona 
Amazònica remarcant la gran riquesa natural i humana que hi ha en aquells països sud-
americans que afavoreix a tot el món amb molts bens naturals de la vegetació, de l’oxigen 
universal, de la reserva d’aigua; com també d’elements culturals i religiosos a través dels 
diferents grups humans i culturals. Salvar tot això no sols es el compromís que ens cal 
assumir per lluitar  contra l’egoisme de la societat més poderosa que allà es vol fer rica, 
sinó assumir-ho per compartir amb la gent d’aquelles terres el que és per a tots, però amb 
tota la mesura justa que tant ells com la resta del planeta ho fem de fer amb seny, justícia i 
respecte mutu. 
 

“Necessitem dialogar amb els pobles i comunitats amazòniques sobre el dret al territori, el 
dret a la identitat, el dret a l’aigua, el dret a l’hàbitat, el dret a decidir els models de 
desenvolupament que configuraran el seu destí i el seu consentiment a les actuacions que 
se’n derivin. Però, a més a més, la consciència del fet que la vida està amenaçada a 
l’Amazònia, ens interpel·la sobre l’actual model de desenvolupament, sobre el nostre estil 
de vida i el nostre consumisme. 
 

Necessitem que els pobles amazònics ens transmetin respecte i preservació de l’entorn, 
espiritualitat d’agraïment i solidaritat amb la Mare Terra i la seva filosofia de vida, d’espe- 
rança i “bons viure”, que promou viure en harmonia amb un mateix, amb la natura, amb els 
éssers humans i amb Déu. 
 

El Sínode Amazònic vol ser un instrument per a la conversió que ens ve dels pobles 
amazònics. L’Amazònia vol ser una perifèria que ajudi a tota l’Església a concretar el seu 
procés de transformació, la seva tornada a l’origen. Una expressió del Déu que habita 
l’Església i l’obra a la novetat. 
 

El Sínode ens convida a fer una lectura dels signes del temps. Un temps propici, un 
moment especial en què fins i tot enmig de dificultats i signes de contradicció, és possible 
percebre la força de Déu obrint-se pas i teixint nous camins. ¿ Estem disposats a escoltar 
aquesta veu que ens expressa entre tants sorolls quotidians?  Som capaços d’assumir la 
part que ens toca com a creients, i com a persones de bona voluntat, per impulsar aquests 
canvis que contribueixin a aquella Conversió més gran que ens precedeix i ens procedeix?  

                                                                                                              ECOPARRÒ QUIA 
                                                              

 

 
 
 
 
 



 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Lc 19, 1-10 
 

  Lucas narra el episodio de Zaqueo para que sus lectores descubran mejor lo que pueden 
esperar de Jesús: el Señor al que invocan y siguen en las comunidades cristianas «ha venido a 
buscar y salvar lo que estaba perdido». No lo han de olvidar. 
 

Al mismo tiempo, su relato de la actuación de Zaqueo ayuda a responder a la pregunta que no 
pocos llevan en su interior: ¿ Todavía puedo cambiar? ¿ No es ya demasiado tarde para rehacer 
una vida que, en buena parte, la he echado a perder? ¿ Qué pasos puedo dar? 

 

Zaqueo viene descrito con dos rasgos que definen con precisión su vida. Es «jefe de 
publicanos» y es «rico». En Jericó todos saben que es un pecador. Un hombre 
que no sirve a Dios sino al dinero. Su vida, como tantas otras, es poco humana. 

 

Sin embargo, Zaqueo «busca ver a Jesús». No es mera curiosidad. Quiere 
saber quién es, qué se encierra en este Profeta que tanto atrae a la gente. No 
es tarea fácil para un hombre instalado en su mundo. Pero éste deseo de Jesús 
va a cambiar su vida. 

 

El hombre tendrá que superar diferentes obstáculos. Es «bajo de estatura», 
sobre todo porque su vida no está motivada por ideales muy nobles. La gente es 

otro impedimento: tendrá que superar prejuicios sociales que le hacen difícil el encuentro personal 
y responsable con Jesús. 

 

Pero Zaqueo prosigue su búsqueda con sencillez y sinceridad. Corre para adelantarse a la 
muchedumbre, y se sube a un árbol como un niño. No piensa en su dignidad de hombre 
importante. Sólo quiere encontrar el momento y el lugar adecuado para entrar en contacto con 
Jesús. Lo quiere ver. 

 

Es entonces cuando descubre que también Jesús le está buscando a él pues llega hasta 
aquel lugar, lo busca con la mirada y le dice: "El encuentro será hoy mismo en tu casa de 
pecador". Zaqueo se baja y lo recibe en su casa lleno de alegría. Hay momentos decisivos en los 
que Jesús pasa por nuestra vida porque quiere salvar lo que nosotros estamos echando a perder. 
No los hemos de dejar escapar. 

 

Lucas no describe el encuentro. Sólo habla de la transformación de Zaqueo. Cambia su 
manera de mirar la vida: ya no piensa sólo en su dinero sino en el sufrimiento de los demás. 
Cambia su estilo de vida: hará justicia a los que ha explotado y compartirá sus bienes con los 
pobres. 

 

Tarde o temprano, todos corremos el riesgo de "instalarnos" en la vida renunciando a 
cualquier aspiración de vivir con más calidad humana. Los creyentes hemos de saber que un 
encuentro más auténtico con Jesús puede hacer nuestra vida más humana y, sobre todo, más 
solidaria.                                                                                            José Antonio Pagola 

                                                                     

                                                              

   
 

INTENCIONS  DE  MISSA  I  DIES  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE: 2    19h. POBLE 

DIUMENGE:3    11h. 
   13h. 

 

DISSABTE:9    19h. MISSA  FAMILIAR 

DIUMENGE:10                 11h. 
   13h. 

Maria Adell Fullola 
difunts família Junquera-Ezquerra 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 

REUNIONS 
 

DIJOUS, dia, 7  a les 20,00h. Tots els pares dels infants de la catequesi. 
 

CONDOLENÇA 
 

La donem als familiars de N’Andrés Bejarano Torrico. l desitgem que el difunt gaudeixi de la Vida per 
sempre a la casa del Pare.  
 

PREGÀRIA   PER  L’ECUMENISME 
 

“El 31 d’Octubre de 2019, ha fet vint anys que en el dia de la Reforma, la Federació Luterana Mundial i 
l’Església Catòlica van signar la Declaració conjunta sobre la doctrina de la justificació a Augburg 
(Alemanya). A través d’un diàleg fructífer, ambdues confessions cristianes, reunides també amb les 
Comunions metodista,anglicana i reformada, van articular una interpretació comuna de la justificació per 
la gràcia de Déu mitjançant la fe en Crist de tal manera que ja no dona lloc a condemnes doctrinals. Per 
això li volen donar gràcies a Déu i li demanen que l’Esperit Sant continuï guiant a totes les confessions 
cristianes perquè les ferides de les divisions passades quedin cicatritzades i perseverem en el diàleg per 
arribar algun dia a la plena comunió”.             

 

AVUI  DIUMENGE COL·LECTA EXTRA 
 PER  A  LA  PARRÒ QUIA 

 
 

      DIUMENGE VINENT OL·LECTA  EXTRA DIADA DE GERMANOR 


