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“ LAUDATO  SÍ “ 
 

En la celebració del diumenge 26 durant l’any (B). Evangeli(Mc 9,38-48) 
 La cultura ecològica no es pot reduir a una sèrie de respostes urgents i parcials als problemes 
que van apareixent entorn de la degradació de l’ambient, l’esgotament de les reserves naturals 
i la contaminació. Hauria de ser una mirada distinta, un pensament, una política, un programa 
educatiu, un estil de vida i una espiritualitat que conformin una resistència davant l’avanç del 
paradigma tecnocràtic. Buscar només un remei tècnic a cada problema ambiental que sorgeixi 
és aïllar coses que en realitat estan entrellaçades, i amagar els veritables i més profunds 
problemes del sistema mundial. (Ls’ 111) 
 La major part dels habitants del planeta es declaren creients, i això hauria de provocar a les 
religions d’entrar en un diàleg entre elles orientat a la protecció de la natura, a la defensa dels 
pobres, a la construcció d’una xarxa de respecte i de fraternitat. És imperiós també un diàleg 
entre les ciències mateixes, perquè cada una sol recloure’s en els límits del seu propi 
llenguatge, i l’especialització tendeix a convertir-se  en  aïllament i en absolutització del propi  
saber.També es torna necessari un diàleg obert i amable entre els diferents moviments 
ecologistes, en què no falten les lluites ideològiques. La gravetat de la crisi ecològica ens 
exigeix a tots pensar en el bé comú i avançar en  un  camí  de  diàleg  que  requereix paciència, 
ascesi i generositat,  recordant  sempre  que  «la realitat és superior a la idea». (Ls’ 201) 
 

El relat evangèlic que contemplem avui parla d’un exorcista, una persona que expulsa el mal, i 
els deixebles es pregunten si és un rival, ja que Jesús havia dit: “Qui no està amb mi, està 
contra mi” (Mateu 12,30), però aquí la proporció es canvia i el jo es converteix en nosaltres. Es 
tracta, doncs, del grup dels dotze que pretén tenir el monopoli del bé. L’actitud de Jesús és 
aquí la contrària; la seva acció es projecta fora de les fronteres visibles de l’Església i, més 
enllà de les seves estructures de servei, “qui no és contra nosaltres és am b nosaltres”. 
En la societat actual hi ha molts homes i dones que treballen per un món més sostenible i més 
just sense pertànyer a l'Església. Alguns ni són creients, però estan obrint camins al Regne  de 
Déu i la seva justícia. Són dels nostres. Hem d'alegrar-nos en comptes de mirar-los amb 
malfiança.  
Alegrem-nos del bé que hom fa i adonem-nos del bé que nosaltres hauríem d’haver fet perquè 
molts ens van al davant en la cura de la creació i en la lluita per la justícia. Marc, en el seu relat, 
recorda als cristians l’estil de vida que ha de ser sempre prioritari en la seva manera de viure 
entre ells i en la seva relació amb l’exterior: res de superioritat, sinó de col·laboració, de servei i 
de pau. Un camí de diàleg que requereix paciència, ascesi i generositat. Sorprenen potser 
també a molts les paraules de Jesús quan parla de la mà o del peu tallats i de l’ull arrancat: cal 
entendre que està parlant dels òrgans que permeten l’activitat i la relació personal.  No es tracta 
evidentment de mutilar-se, sinó de dirigir les accions i les relacions no en funció del mal, sinó 
en funció de la vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
El text evangèlic d’avui planteja una qüestió central que també hem de fer nostra :el que fa 
viure i el que fa morir els homes i les dones d’avui i de sempre. Jesús volia que la seva 
comunitat d’amics fes fora d’ella mateixa l’enveja i la tendència a jutjar i condemnar els altres. 
És molt millor saber alegrar-se del bé que brota arreu, sigui qui sigui el qui el faci brotar. 
 

PREGUEM. Senyor, us demanem que ens envieu el vostre Esperit, que ens faci restar oberts 
davant els qui són diferents, comprensius davant els qui considerem com a rivals i 
misericordiosos per no se-parar-nos de ningú. 
 

 ECOPARRÒQUIES 

 

COMENTARIO AL EVANGELIO: Mc 9,38-43.45.47-48 
 

«No hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y 
 que luego sea capaz de hablar mal de mí» 

 

Hoy, según el modelo del realizador de televisión más actual, contemplamos a Jesús 
poniendo gusanos y fuego allí donde debemos evitar ir: el infierno, «donde el gusano 
no muere y el  
 
fuego no se apaga» (Mc 9,48). Es una descripción del estado en el que puede quedar 
una persona cuando su vida no la ha llevado allí adonde quería ir. Podríamos 
compararlo al momento en que, conduciendo nuestro automóvil, tomamos una 
carretera por otra, pensando que vamos bien y vamos a parar a un lugar desconocido, 

sin saber dónde estamos y adónde no queríamos ir. Hay que evitar 
ir, sea como sea, aunque tengamos que desprendernos de cosas 
aparentemente irrenunciables: sin manos (cf. Mc 9,43), sin pies (cf. 
Mc 9,45), sin ojos (cf. Mc 9,47). Es necesario querer entrar en la 
vida o en el Reino de Dios, aunque sea sin algo de nosotros 
mismos. Posiblemente, este Evangelio nos lleva a reflexionar para 
descubrir qué tenemos, por muy nuestro que sea, que no nos 
permite ir hacia Dios, y todavía más qué nos aleja de Él.  
 

El mismo Jesús nos orienta para saber cuál es el pecado en el que 
nos hacen caer nuestras cosas (manos, pies y ojos). Jesús habla 

de los que escandalizan a los pequeños que creen en Él (cf. Mc 9,42). “Escandalizar” 
es alejar a alguien del Señor. Por lo tanto, valoremos en cada persona su proximidad 
con Jesús, la fe que tiene. 
 

Jesús nos enseña que no hace falta ser de los Doce o de los discípulos más íntimos 
para estar con Él: «El que no está contra nosotros, está por nosotros» (Mc 9,40). 
Podemos entender que Jesús lo salva todo. Es una lección del Evangelio de hoy: hay 
muchos que están más cerca del Reino de Dios de lo que pensamos, porque hacen 
milagros en nombre de Jesús. Como confesó santa Teresita del Niño Jesús: «El Señor 
no me podrá premiar según mis obras (...). Pues bien, yo confío en que me premiará 
según las suyas». 

Rev. D. Valentí Alonso i Roig(Barcelona) 
   
 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

 DISSABTE   25 20h.  

 DIUMENGE  26 11h. 
13h. 

Manel  Montfort. 
Pro  populo. 

 DISSABTE     2 20 h.  

 DIUMENGE    3            11h. 
13h. 

 
Pro  populo 

 DIMECRES    6 20h. Francesc, Josep i Mª Carmen.  Samuel  Amorós (12è aniv.) 
 
 
 
 
 



 
 

ROMERIA  A  MONTRSERRAT 
 

Tindrà lloc el proper dia 2 d’Octubre. Podeu fer les inscripcions  al despatx parroquial dimarts  i  
dijous  de  18h. a 19’30h. Preu del viatge (Autocar + Cremallera): 20 €.  
Dinar al bufet lliure: 17 €. 
Hora de sortida del “Parador” a les 8h. Arribada a Sant Just 19’30h.   
  

INSCRIPCIÓ A LA CATEQUESI 
 

La setmana passada es van fer les inscripcions a la catequesi. Si encara faltés alguna persona 
per apuntar-se, pot fer-ho aquesta setmana durant l´horari de despatx parroquial (dimarts i 
dijous de 18-19,30 h). 
 

A  FAVOR  DEL  TESTAMENT  VITAL 
 

Aquest cap de setmana continua la campanya a favor del Testament Vital que proposa 
l´Església Catòlica.  
Després de les misses podreu quedar-vos per fer preguntes o consultar la manera de omplir 
aquest document. 
També, qui no va recollir el text la setmana passada, ho podrà fer ara.  
Aquest document vol ser un instrument per protegir la vida humana i evitar els abusos que es 
puguin cometre amb la nova llei de l'eutanàsia. 
 

 

Despatx parroquial, Dimarts i Dijous de 18 a 19,30h. 
Horari de misses : de dilluns a dissabte a les 20h., 

diumenge 11h (Català)  i 13h. (castellano) 
Sant Rosari: de dilluns a dissabte 19,30h.  
Tel: 93 371 12 97. Mn. Xavier 676 75 84 61 

E-Mail: santjust664bisbatsantfeliu.cat    www.santjust.org/parroquia 
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