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LA  RECTA FINAL, CREURE I DONAR TESTIMONI 
 

L’evangeli d’avui ens convida a llegir els signes dels temps. En el marc de la greu crisi 
socioambiental que vivim no manquen es veus que anuncien un final amb mal averany. Tenim 
la temptació d’escoltar-les i d’interpretar malament els signes del nostre temps. Va ser a 
Jerusalem, i pocs dies abans de la seva mort,que Jesús va anunciar amb llàgrimes als ulls la 
fi del món dels seus contemporanis, la destrucció del temple que fins llavors havia estat el 
signe  de  la  presència  de  Déu enmig  del  seu  poble.  Gràcies  a Jesús,però,hem  aprés  
que  la presència de Déu enmig dels homes i dones no és un lloc físic d’aquest món, sinó el 
“Regne de Déu”, que té com a signe específic la misericòrdia, la pau, la justícia i la fraternitat 
compartida entre tots. Avui és  un bon dia per veure vers 
on camina la llarga marxa de                 
 
 

 

tants  homes i dones que creuen en Déu. Avui no s’escau parlar de la “fi del món”sinó més 
aviat de la “fi del nostre món”, d’una manera de viure que ens porta a la degradació ambiental 
i a la degradació humana. Els signes dels temps ens indiquen que cal infantar un món nou 
que ens ajudi a avançar vers el Regne de Déu. Esperem el desenllaç sense por: no és pas un 
futur cataclisme,sinó una nova creació el que ens mou a caminar endavant. Gràcies a Jesús 
esperem arribar als cels nous i la Terra nova. No ens hem d’espantar. Déu no ens dirà quan ni 
com s’ha d‘acabar aquest món: la bona nova que Déu  
ens dóna avui és que Crist és el Salvador de tots, és el qui lle- 
va tot el pecat del món, és qui ens va al davant, és qui ens marca el camí. L’Evangeli escrit 
sota el convenciment de la propera caiguda de Jerusalem,amb la dispersió de les comunitats 
que se’n seguiria, va ser el senyal:calia plegar les tendes i posar-se en camí vers la nova 
creació. Els cristians d’avui no som portadors d’estranyes notícies, ni profetes de 
malastrugances, sinó missatgers d’una bona nova de vida. Un demà lluminós sosté sempre 
l’esperança dels creients. Jesús vindrà gloriós a reunir per sempre més els fills dispersos, 
perduts per camins que  ens  allunyen  del Regne.Mentrestant,a  nosaltres  ens  cal treballar i  
caminar amb  pau  i coratge. 
 

Quins signes d’esperança descobrim en el món d’avui?Com podem 
mostrar avui que Déu ens surt a l’encontre en el futur i que aquest 
futur s’ha avançat en Jesús de Natzaret? 
 

PREGUEM 
La nostra acció de gràcies s’eleva avui cap a vós, Pare Sant,Déu 
que supera l’espai i el temps per Jesucrist. En ell vós heu posat 
l’esperança i el futur d’aquest mon que cerca plenitud. Amb l’aliança 
renovada amb la seva sang s’ha omplert de sentit la nostra història. 
Gràcies Senyor,perquè les vostres promeses es compleixen, són la 
meta del poble peregrí. Jesús és la presència segura del futur 
esperat. Gràcies, Pare Sant. Amén.**                 

ECOPARROQUIES 
"Dominus flevit".On Jesús      
 va plorar veient Jerusalem     

       

 



COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Mc 13, 24-32 
  

«Él está cerca» 

Hoy recordamos cómo, al comienzo del año litúrgico, la Iglesia nos preparaba para la 
primera llegada de Cristo que nos trae la salvación. A dos semanas del final del año, 
nos prepara para la segunda venida, aquella en la que se pronunciará la última y 
definitiva palabra sobre cada uno de nosotros. 
 

Ante el Evangelio de hoy podemos pensar que “largo me lo fiais”, pero «Él está 
cerca» (Mc 13,29). Y, sin embargo, resulta molesto ¡hasta incorrecto! en nue stra 
sociedad aludir a la muerte. Sin embargo, no podemos hablar de resurrección sin 
pensar que hemos de morir. El fin del mundo se origina para cada uno de nosotros el 
día que fallezcamos, momento en el que terminará el tiempo que se nos habrá dado 
para optar. El Evangelio es siempre una Buena Noticia y el Dios de Cristo es Dios de 

Vida: ¿por qué ese miedo?; ¿acaso por nuestra falta de 
esperanza? 
 
Ante la inmediatez de ese juicio hemos de saber convertirnos en 
jueces severos, no de los demás, sino de nosotros mismos. No 
caer en la trampa de la auto justificación, del relativismo o del 
“yo no lo veo así”... Jesucristo se nos da a través de la Iglesia y, 
con Él, los medios y recursos para que ese juicio universal no 
sea el día de nuestra condenación, sino un espectáculo muy 
interesante, en el que por fin, se harán públicas las verdades 
más ocultas de los conflictos que tanto han atormentado a los 

hombres. 
 

La Iglesia anuncia que tenemos un salvador, Cristo, el Señor. ¡Menos miedos y más 
coherencia en nuestro actuar con lo que creemos! «Cuando lleguemos a la presencia 
de Dios, se nos preguntarán dos cosas: si estábamos en la Iglesia y si trabajábamos 
en la Iglesia; todo lo demás no tiene valor» (Beato J.H. Newman). La Iglesia no sólo 
nos enseña una forma de morir, sino una forma de vivir para poder resucitar. Porque 
lo que predica no es su mensaje, sino el de Aquél cuya palabra es fuente de vida. 
Sólo desde esta esperanza afrontaremos con serenidad el juicio de Dios.  

Rev. D. Pedro Iglesias Martínez  (Rubí, Barcelona,) 

 
 
 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

 DISSABTE  13 19 h. Pro  populo 

 DIUMENGE  14          11 h. 
 

13 h. 

Josep Ibáñez, Josep Pla Mir i la Gna. Rosa Maria Rosat 
Jorge-Luis Betancour Rives i Luis Cuadrado 

 DILLUNS   15 20 h. Benefactors espirituals i materials, vius i difunts, de la 
Parròquia    

 DIVENDRES  18 20 h. Meritxell  Pagés Secall (7è aniv.) 

 DISSABTE   20 19 h. MISSA  FAMILIAR 

  DIUMENGE: 21           11 h. 
 13 h. 

 
Pro populo 

 

 

 

JORNADA  MUNDIAL  PELS  POBRES 
 

Avui, diumenge 14 de novembre, amb el  lema “Als pobres els teniu sempre amb 
vosaltres”. 
 
 
 



 

REUNIONS 
 

Justícia i Pau. Dimarts dia 16 a les 20’30h. 
Consell d’Economia Parroquial. divendres 19 a les 17 h. 
 
 

PREGARIA PER LA VIDA 
 

Hora Santa amb exposició del Santíssim. 
Diumenge 21 a les 12 h. 
                                    
 

CONCERT D´ORGUE 
                                                                  
XVI  Aniversari de l’orgue actual 
Festa de Santa Cecília 
 
Dissabte 20 de novembre a les 20 h. 
A càrrec del nostre organista: 
Santi Vilarrubla 
 

 
 
 
 

XV JORNADES DE FORMACIÓ I ANIMACIÓ PASTORAL 
A LA CASA DE L’ESGLÉSIA, c/ Armenteres, 35. 

dia 22 Familia : Amoris Laetitia , dia 23 Eutanàsia i Testament Vital, dia 24 El Sínode i dia 25 
Ecologia Integral. 

 novembre a les 21h. 
 

 

 

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) 
Tel: 93 371 12 97. Mn. Xavier 676 75 84 61 

E-Mail: santjust664@bisbatsantfeliu.cat 
www.santjust.org/parroquia 
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