
 

 

Sant Just Desvern,  19  de Gener de 2020.   Nº 3 
 

JESÚS  ÉS  L’ANYELL  DE  DÉU 
 

“Justícia i Pau” ens ofereix cada diumenge, a partir de les lectures bíbliques que fem a les 
celebracions de l’eucaristia, un comentari situant-nos en el context de pensar entorn de la 
nostra responsabilitat de participar en un mon més ecològic i respectuosos envers la natura i la 
protecció envers tot el que fem servir d’acord amb el compromís d’estimar tot lo creat.  
 

     “Joan Baptista anomenà Jesús "Anyell de Déu" referint‐se al sacrifici pasqual, en el qual 

l'anyell porta els pecats de tots i per la seva sang el poble aconsegueix la llibertat. 
Avui sacrifiquem a l’altar del “Déu diner” la nostra casa comuna i els germans més vulnerables 
que hi habiten, els fem carregar amb els “pecats” de tots els que formem part d’una societat 
consumista que ens esclavitza. 
Però els qui invoquem el nom de Jesucrist ens reunim per proclamar la nostra fe en Déu i per 
esperar la realització plena del seu projecte de llibertat. I Jesús apareix enmig nostre com 
“l’Anyell de Déu”, aquell que ens pot alliberar del nostre egoisme, de la nostra cobdícia, de la 
nostra indiferència... perquè ens infon el seu Esperit, l'únic Esperit que pot canviar els cors i el 
món. 
L'Evangeli no dóna respostes teòriques, sinó que ens convida sempre a seguir l'anyell de Déu. 
Això és el que apunta el Salm entre lectures. Tots podem dir:  
"Aquí em teniu, Déu meu, vull fer la vostra voluntat". 
Cal no perdre de vista que som cristians no pels ritus i cerimònies que practiquem, sinó que ho 
som en la mesura que ens deixem transformar per l'Esperit de Jesús. Els cristians hem estat 
batejats amb aigua i amb l'Esperit Sant, per tal que sigui Ell el qui animi i impulsi la nostra vida 
de fills i filles de Déu. 

Amb aquest Esperit, bé podem dir‐nos els uns als altres: "Et desitjo la gracia i la pau de Déu, el 

nostre Pare, i de Jesucrist, el Senyor. 
=============================================== 

Per què tenim por que el seguiment de Jesús ens demani massa? Fins a quin punt ens fiem de 
l'Anyell de Déu? La nostra fe es redueix a repetir frases o expressa, per contra, el que hem vist 
en Jesucrist? Què ha de canviar en les comunitats cristianes per tal que l'Esperit Sant segueixi 

posant‐se damunt d'elles i així portin a bon terme l'obra de reconciliar i transformar la història 

humana i la creació sencera? 
=============================================== 

Feu, Senyor, que acceptem cada vegada més la responsavi-  
litat que ens heu confiat. Que cada vegada que ens reunim per compartir el pa del vostre cos i el 
vi de la vostra sang tinguem prou consciència que tota la creació és salvada en nom de 
Jesucrist, el qual prengué damunt seu el pecat del món i és Déu pels segles dels segles.  

                                                                                                ECO PARROQUIA                                                                                                             
 
 
 
 



 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY:Jn 1,29-34 
 

 Las primeras comunidades cristianas se preocuparon de diferenciar bien el bautismo de 
Juan que sumergía a las gentes en las aguas del Jordán y el bautismo de Jesús que 
comunicaba su Espíritu para limpiar, renovar y transformar el corazón de sus seguidores. Sin 
ese Espíritu de Jesús, la Iglesia se apaga y se extingue. 

Sólo el Espíritu de Jesús puede poner más verdad en el cristianismo actual. Solo su Espíritu 
nos puede conducir a recupeperar nuestra verdadera identidad, abandonando caminos que nos 
desvían una y otra vez del Evangelio. Solo ese Espíritu nos puede dar luz y fuerza para 
emprender la renovación que necesita hoy la Iglesia. 

El Papa Francisco sabe muy bien que el mayor obstáculo para poner en marcha una nueva 
etapa evangelizadora es la mediocridad espiritual. Lo dice de manera rotunda. Desea alentar 
con todas sus fuerzas una etapa “más ardiente, alegre, generosa, audaz, llena de amor hasta el  
fin, y de vida contagiosa”. Pero todo será insuficiente, “si no arde en los corazones el fuego del 
Espíritu”. 

Por eso busca para la Iglesia de hoy “evangelizadores con Espíritu” que se 
abran sin miedo a su acción y encuentren en ese Espíritu Santo de Jesús “la 
fuerza para anunciar la verdad del Evangelio con audacia, en voz alta y en 
todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente”. 

La renovación que el Papa quiere impulsar en el cristianismo actual no es 
posible “cuando la falta de una espiritualidad profunda se traduce en 
pesimismo, fatalismo y desconfianza”, o cuando nos lleva a pensar que “nada 
puede cambiar” y por tanto “es inútil esforzarse”, o cuando bajamos los brazos 
definitivamente, “dominados por un descontento crónico o por una acedia que 
seca el alma”. 

Francisco nos advierte que “a veces perdemos el entusiasmo al olvidar que el Evangelio 
responde a las necesidades más profundas de las personas”. Sin embargo no es así. El Papa 
expresa con fuerza su convicción: “no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo, no 
es lo mismo caminar con él que caminar a tientas, no es lo mismo poder escucharlo que ignorar 
su             

Palabra... no es lo mismo tratar de construir el mundo con su Evangelio que hacerlo solo con 
la propia razón”. 
Todo esto lo hemos de descubrir por experiencia personal en Jesús. De lo contrario, a quien no 
lo descubre, “pronto le falta fuerza y pasión; y una persona que no está convencida, 
entusiasmada, segura, enamorada, no convence a nadie”. ¿No estará aquí uno de los 
principales obstáculos para impulsar la renovación querida por el Papa Francisco 

José-Antonio Pagola 

 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 

 

DISSABTE:18 19h. esposos Teresa Salvat Sabaté (4anys) Antonio Bargalló Ribera i família.  

DIUMENGE:19 11h. 
13h. 

Sant Antoni, abat 
Irama Roldàn 

DISSABT:.25 19h.  

DIUMENGE:26               11h. 
13h. 

 

  
 

 
 

REUNIONS 
 

DILLUNS, dia 20, a les 20,00 h.  “Consell Pastoral”. 
 

DIMARTS, dia 21, a les 20,30h. Grup  “Justícia i Pau” 
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BAPTISMES 
 

Dissabte passat va rebre el sagrament del baptisme: 
Joel Cardenal Conde. Donem-ne gràcies a Déu. 
 

ESPAI  DE  PREGÀRIA 
 

DILLUNS: dia 20, a les 19’30h. Com cada mes, farem una estona  de pregària fins a les 20h. És una 

pregària guiada amb texts, música i silenci per reflexionar. 
 

SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT DELS CRISTIANS 
 

Tota l’Església prega per la unitat de tots els cristians de les diferents confessions, des del dissabte 18 
fins el 25 d’aquest més de Gener. Com a comunitat ho farem cada dia en la celebració eucarística, a la 
residència Ntra. Sra. de Lourdes i també avui diumenge a la parròquia. Serà bo que cadascú pregui 
personalment en comunió d’intenció amb tota l’Església universal.  

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


