
�1

ASSEMBLEA 
PARROQUIAL	
"

Sant Jaume Apòstol	

ALGEMESÍ	

2015



"""""""" """"""""""""""""""""""""""""""
""""""

�2

Edita: "Parròquia St. Jaume Apòstol d’Algemesí"
" Epifania del Senyor "
" Gener 2015



"
"

PRESENTACIÓ!
"

"
Som Poble de Déu. Amb aquesta afirmació iniciàvem el curs pastoral 
2014-2015 en comunió amb l’Església diocesana, en l’Itinerari Diocesà 
d’Evangelització i seguint la invitació del papa Francesc a redescobrir la 
presència de l’Esperit Sant en tots els membres de l’Església, com a Poble de 
Déu. "
Des de l’any passat s’havia plantejat en el Consell de Pastoral Parroquial la 
necessitat de convocar a tots els membres de la parròquia a fer un treball de 
reflexió, revisió i actualització de la nostra identitat com a cristians, de la 
nostra parròquia com a comunitat i de la nostra missió enmig del món. "
Recollint i fent meu el sentir dels membres del Consell, com a pastor enviat pel 
nostre bisbe a acompanyar i regir en la fe la nostra parròquia, convoque a tots 
els fidels que la formen a una ASSEMBLEA PARROQUIAL que anem a 
desenvolupar entre la festa del Baptisme del Senyor i la Pentecosta, per a 
trobar-nos, baix la guia i l’impuls de l’Esperit Sant. "
A Ell, que és qui guia l’Església, li hem de preguntar per entendre què som i 
què fem en aquest moment històric. De la docilitat a la seua inspiració 
dependrà que obrim camins vàlids per a donar fruits de vida eterna i per 
anunciar l’Evangeli als nostres germans. "
Tres paraules han de marcar el ritme del nostre treball: pregària, comunió i 
festa. "
La pregària ens obrirà el cor per escoltar la veu del Senyor i ser fidels a la 
seua voluntat. No anem a fer allò que nosaltres volem. Li anem a preguntar a 
Ell què és el que vol que fem. "
La comunió ens mantindrà en fraternitat. La diversitat en la nostra parròquia 
és un gran tresor que li dóna una riquesa extraordinària. Els dons de l’Esperit 
són diversos i múltiples, però tots s’encaminen al bé comú. Tots tenen el seu 
lloc en la parròquia i la comunió garantirà que ningú no se senta desplaçat ni 
que ningú no desprecie cap germà. "
La festa és el distintiu de l’esperit cristià: l’alegria que naix de la fe 
compartida, el goig de sentir la presència del Senyor enmig nostre, en 
l’Eucaristia i en la seua Paraula; la caritat que és font de fraternitat; el perdó 
com expressió màxima de l'amor, l’esperança que ens manté ferms en el camí. 
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Això és la festa cristiana. Una festa que s’expressa en l’amabilitat, el somriure, 
l’acollida, el cant i la bellesa d’una comunitat no perfecta, sinó en camí. "
Convide a tots els agents de pastoral i als membres de tots els grups de la 
parròquia a treballar amb entusiasme en les reflexions prèvies als moments 
d’encontre. "
Convide a tots els fidels de la parròquia a participar en les trobades dels tres 
diumenges d’assemblea. "
Finalment vos demane que ens unim tots e la pregària al Bon Pastor que 
condueix la seua Església, demanant insistentment pels fruits evangèlics 
d’aquesta assemblea. "
Que l’apòstol Sant Jaume, amic del Senyor, deixeble missioner, peregrí 
evangelitzador ens encoratge i sostinga en aquesta tasca. Que la Mare de Déu, 
Mare de la Salut i Mare de l’Església ens mostre el camí i ens acompanye. Que 
l’estrella de la fe, que guià els Reis d’Orient a trobar el Messies, ens il·lumine 
ara i sempre. Amén. """
         Jesús Corbí, rector 
         Epifania 2015 ""
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"
PREGÀRIA 

Per a resar cada dia i iniciar tots els treballs i espais de trobada de l’Assemblea 

"
Ací ens teniu, Senyor, Esperit Sant, ací ens teniu, "
bé que afectats humanament pel pecat, "
però especialment reunits en el vostre nom a l’Assemblea Parroquial. ""
Veniu, sigueu amb nosaltres, digneu-vos a purificar els nostres cors. "
Ensenyeu-nos què hem de fer, mostreu-nos per on hem de caminar, "
obreu allò que hem de fer. ""
Vos demanem per tots els membres de la nostra parròquia: "
que seguint l’exemple de l’Apòstol Sant Jaume"
siguem amics fidels de Jesús i deixebles missioners. ""
Feu créixer entre nosaltres els vincles de la fe, comunió i estima                              
perquè siguem una comunitat evangèlica, fraterna i oberta.                                   
Que els pobres i necessitats troben la nostra mà generosa  
i els cristians siguem enmig del món sal i llum de l’Evangeli. ""
Sigueu el nostre únic inspirador i l’autor de les nostres decisions.                         
Que la ignorància no ens desvie, ni la simpatia ens doblegue. "
Uniu-nos eficaçment a vós, perquè siguem una sola cosa en vós "
i en res no ens desviem de la veritat, reunits com estem en el vostre nom. ""
Que en l’Assemblea Parroquial els nostres pensaments, paraules i decisions, "
no dissentisquen en res de vós perqué done fruits abundants,"
i assolim el premi etern per les nostres bones accions.""
Vos ho demanem confiant en la intercessió de la Mare de Déu de la Salut, "
de sant Josep, el seu espòs,"
de l’apòstol sant Jaume, titular de la nostra parròquia,"
de la beata Josepa Naval Girbés"
i tots els beats màrtirs d’Algemesí.""
Amén."""
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"
TEMA 1!

"
La Parròquia, lloc de comunió !

i experiència de l’Evangeli.!
"""""

Tota l’activitat parroquial ha de nàixer de l’experiència 
personal de fe en Jesucrist viscuda comunitàriament. 

"
"
"
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1.! La interiorització i personalització del seguiment de Crist 
és el garant d’una vida evangèlica enmig de la comunitat i del 
món.!"
• Marc 8,34-37 
34 Llavors va cridar la gent i els seus deixebles i els digué:"
--Si algú vol venir amb mi, que es negue a ell mateix, que prenga la seua creu i que 
em seguesca. 35 Qui vulga salvar la seua vida, la perdrà, però el qui la perda per 
mi i per l'evangeli, la salvarà. 36 Què en treu l'home de guanyar tot el món si perd 
la vida? 37 Què no donaria l'home a canvi de la seua vida? ""
• Romans 6,3-13 
3  ¿O bé ignoreu que tots els qui hem estat batejats en Jesucrist hem estat 
submergits en la seua mort? 4 Pel baptisme hem mort i hem estat sepultats amb 
ell, perquè, així com Crist, per l'acció poderosa del Pare, va ressuscitar d'entre els 
morts, també nosaltres emprenguem una nova vida. 5 I si nosaltres hem estat units 
a ell per aquesta mort semblant a la seua, també ho estarem per la seua 
resurrecció. 6 Sapiguem-ho bé: allò que érem abans ha estat crucificat amb ell; és 
a dir, el nostre jo dominat pel pecat ha estat destruït perquè ja no siguem més 
esclaus del pecat. 7 Els qui hem mort, hem estat alliberats del pecat."""
• Mateu 19,27-29!
27 Llavors Pere li va dir:"
--Mira, nosaltres ho hem deixat tot i t'hem seguit. Què rebrem, doncs?"
28 Jesús els digué:"
--Us ho assegure: quan nasca el món nou i el Fill de l'home s'assega en el seu tron 
gloriós, també vosaltres, els qui m'heu seguit, us asseureu en dotze trons i jutjareu 
les dotze tribus d'Israel. 29 I tothom qui pel meu nom haja deixat cases, germans, 
germanes, pare, mare, fills o camps, en rebrà cent vegades més i posseirà la vida 
eterna.""
• Mateu 8,19-22!
19 Llavors s'acostà un mestre de la Llei i li digué:"
--Mestre, et seguiré arreu on vages."
20 Jesús li respon:"
--Les raboses tenen caus, i els ocells, nius, però el Fill de l'home no té on reposar 
el cap."
21 Un altre, un dels seus deixebles, li digué:"
--Senyor, deixa'm anar primer a enterrar el meu pare."
22 Jesús li respon:"
--Segueix-me, i deixa que els morts enterren els seus morts."""
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• Mateu 19,16-22!
16 Un jove anà a trobar Jesús i va preguntar-li:"
--Mestre, quina cosa bona haig de fer per a obtenir la vida eterna?"
17 Jesús li digué:"
--Per què em preguntes sobre el que és bo? Un de sol és bo. Si vols entrar a la 
vida, guarda els manaments."
18 Ell li preguntà:"
--Quins?"
Jesús li respongué:"
-- No mates, no cometes adulteri, no robes, no acuses ningú falsament, 19 honra el 
pare i la mare, i estima els altres com a tu mateix."
20 El jove li va dir:"
--Tot això ja ho he complert. Què em falta encara?"
21 Jesús li respongué:"
--Si vols ser perfecte, vés, ven tot el que tens i dóna-ho als pobres, i tindràs un 
tresor al cel. Després vine i segueix-me."
22 Quan aquell jove va sentir aquestes paraules, se n'anà tot trist, perquè tenia 
molts béns."""
9. «No s’esdevé cristià per una decisió ètica o una gran idea, sinó per la trobada 
amb un esdeveniment, amb una Persona, que dóna un nou horitzó a la vida i, amb 
això, una orientació decisiva» [Deus caritas est (25 desembre 2005), 1: AAS 98 (2006), 
217] (EG, introducció, I) "
 

"
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Qüestions per al diàleg:!"
a)" Som conscients que la fe és una adhesió personal, lliure, incondicional al 
Senyor? Que va molt més enllà del que entenem per “ser bones persones”?""
b)" La nostra experiència personal de fe ens ha portat a abandonar allò que 
posa en valor el nostre món?""
c)" Què en penseu de la crida del papa a “tornar a la font i recuperar la frescor 
original de l’Evangeli” i la seua invitació a tornar a Jesús? Estem disposats a 
trencar les estructures el fan invisible i poc assequible a tots nosaltres?



"
2.! L’experiència de fe, viscuda en comunitat, ha de ser 
l’àmbit ordinari de la transmissió de la fe. Si Jesús és el model 
de la comunitat, aquesta actuarà, a la seua vegada, de 
modelatge en la formació de les noves generacions.!""
14. L'Església no creix per proselitisme sinó «per atracció».  [Benet XVI, Homilia en 
l'Eucaristia d'inauguració de la V Conferència General de l'Episcopat 
Llatinoamericà i del Carib al Santuari de «La Aparecida» (13 maig 2007): AAS 99 
(2007), 437] (EG, introducció, III) 
"
28. La parròquia és presència eclesial al territori, àmbit de la escolta de la Paraula, 
del creixement de la vida cristiana, del diàleg, de l'anunci, de la caritat generosa, de 
l'adoració i la celebració. A través de totes les seues activitats, la parròquia 
encoratja i forma els seus membres perquè siguen agents d'evangelització. [Joan 
Pau II, Exhort. ap. postsinodal Christifideles laici (30 desembre 1988), 26: AAS 81 (1989), 
438. Cf. Propositio 26 i 44] (EG, cap 1, II) 

 

"
"
"
"
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Qüestions per al diàleg:!"
a)" La nostra parròquia, més enllà del seu temple, cregueu que té una 
presència rellevant com a comunitat de creients enmig del poble d’Algemesí?""
b)" Independentment de les limitacions personals, la nostra comunitat cristiana 
fa present en el nostre entorn el rostre de Jesús?""
c)" L’acollida i vivència de l’Evangeli de tots nosaltres té el nivell suficient com 
per a esdevenir una comunitat de referència per als qui s’inicien en el seguiment 
de Crist? Constitueix un entorn suficientment ric com per a educar en la fe les 
noves generacions?



3.! La joia de la salvació és el millor indicador de la nostra 
esperança cristiana.!"
1a Pere 4,13!
13 Ben al contrari, alegreu-vos de poder compartir els sofriments del Crist, i així el 
dia que es revelarà la seua glòria estareu plens de joia i alegria.""
Joan 15,9-13 
9 Tal com el Pare m'estima, també jo us estime a vosaltres. Manteniu-vos en el 
meu amor. 10 Si guardeu els meus manaments, us mantindreu en el meu amor, tal 
com jo guarde els manaments del meu Pare i em mantinc en el seu amor."
11 »Us he dit tot això perquè la meua joia siga també la vostra, i la vostra joia siga 
completa. 12 Aquest és el meu manament: que us estimeu els uns als altres tal 
com jo us he estimat. 13 Ningú no té un amor més gran que el qui dóna la vida pels 
seus amics. "
 

""
4.! La parròquia som tots, ningú no és prescindible, cadascú 
exercita el seu carisma personal allà on fa falta o és cridat.!"
47. L'Església està cridada a ser sempre la casa oberta del Pare. Un dels signes 
concrets d'aquesta obertura és tenir temples amb les portes obertes a tot arreu. 
D'aquesta manera, si algú vol continuar una moció de l'Esperit i s'acosta buscant 
Déu, no es trobarà amb la fredor d'unes portes tancades. Però hi ha altres portes 

�11

Qüestions per al diàleg:!""
a)" Des de la nostra condició d’instruments de Déu al servei de l’Església, som 
conscients que tota la nostra tasca de renovació personal i comunitària, lluny de 
deixar-nos influir pel pessimisme, està presidida per l’esperança de la salvació?"""
b)" Com afecta a la nostra parròquia el clima generalitzat de pessimisme, 
desànim, por a la renovació... que envaeix bastants sectors de l’Església els 
darrers anys? Com veiem el futur?"



que tampoc no s'han de tancar. Tots poden participar d'alguna manera en la vida 
eclesial, tots poden integrar la comunitat, i tampoc les portes dels sagraments no 
haurien de tancar-se per una raó qualsevol. Això val sobretot quan es tracta 
d'aquest sagrament que és «la porta», el Baptisme. L'Eucaristia, si bé constitueix la 
plenitud de la vida sacramental, no és un premi per als perfectes sinó un generós 
remei i un aliment per als febles. Aquestes conviccions també tenen conseqüències 
pastorals que som cridats a considerar amb prudència i audàcia. Sovint ens 
comportem com a controladors de la gràcia i no com a facilitadors. Però l'Església 
no és una duana, és la casa paterna on hi ha lloc per a cadascú amb la seua vida 
al damunt. (EG, cap 1, V) "
49. Eixim, eixim a oferir a tots la vida de Jesucrist. Repetetisc ací per a tota 
l'Església el que moltes vegades vaig dir als sacerdots i laics de Buenos Aires: 
preferisc una Església accidentada, ferida i tacada perquè ix al carrer, abans que 
una Església malalta pel tancament i la comoditat d'aferrar-se a les pròpies 
seguretats. No vull una Església preocupada per ser el centre i que acabe 
clausurada en un embolic d'obsessions i procediments. Si alguna cosa ha 
d'inquietar-nos santament i preocupar la nostra consciència, és que tants germans 
nostres visquen sense la força, la llum i el consol de l'amistat amb Jesucrist, sense 
una comunitat de fe que els continga, sense un horitzó de sentit i de vida. Més que 
el temor a equivocar-nos, espere que ens moga el temor a tancar-nos en les 
estructures que ens donen una falsa contenció, en les normes que ens tornen 
jutges implacables, en els costums on ens sentim tranquils, mentre a fora hi ha una 
multitud famolenca i Jesús ens repeteix sense cansar-se: «Doneu-los vosaltres de 
menjar!» (Mc 6,37). (EG, cap 1, V) 
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Qüestions per al diàleg:!"
a)" Som conscients que molt sovint som nosaltres qui tanquem les portes? 
Quan ens comportem com a controladors de la gràcia?"
b)" Valorem els carismes de cadascú? Que ningú pot condicionar el fluir natural 
dels dons de l’Esperit enmig de la comunitat?"
c)" Quan hem de buscar algú que es faça càrrec d’algun dels serveis 
parroquials triem la persona més vàlida o seguim altres criteris perversos? Ens 
prenem seriosament el servei que ens ofereixen? L’acceptem amb 
responsabilitat?"
d)" Ens arrisquem a deixar espais de participació a altres germans nostres? O 
ens aferrem a la idea que només els de sempre ho podran dur endavant?



5.! Cap personalisme és bo, ni tan sols el del rector, tots 
junts construïm el cos de Crist, única persona significativa que 
hem de mostrar al món com a salvador.!"
Joan 15,4-8 
4 Estigueu en mi, i jo estaré en vosaltres. Així com les sarments, si no estan en el 
cep, no poden donar fruit, tampoc vosaltres no en podeu donar si no esteu en mi. 
5 Jo sóc el cep i vosaltres les sarments. Aquell qui està en mi i jo en ell, dóna molt 
de fruit, perquè sense mi no podeu fer res. 6 Si algú se separa de mi, és llençat 
fora i s'asseca com les sarments. Les sarments, una vegada seques, les recullen i 
les tiren al foc, i cremen. 7  Si esteu en mi i les meues paraules queden en 
vosaltres, podreu demanar tot el que voldreu, i ho tindreu. 8 La glòria del meu Pare 
és que doneu molt de fruit i sigueu deixebles meus. !
"
"
1a Corintis 12,12-31 
Un sol cos amb molts membres"
12 El Crist és com el cos humà, que és un, encara que tinga molts membres: tots 
els membres, ni que siguen molts, formen un sol cos. 13 Tots nosaltres, jueus i 
grecs, esclaus i lliures, hem estat batejats en un sol Esperit per a formar un sol cos, 
i tots hem rebut com a beguda un sol Esperit."
14 Ara bé, el cos no consta d'un sol membre, sinó de molts. 15 Si el peu deia: 
«Com que no sóc mà, no sóc del cos», no per això deixaria de ser del cos. 16 I si 
l'orella deia: «Com que no sóc ull, no sóc del cos», no per això deixaria de ser del 
cos. 17 Si tot el cos fos ull, com podria sentir-hi? Si tot el cos fos oïda, com podria 
olorar? 18 Però Déu ha distribuït en el cos cada un dels membres de la manera 
que li ha semblat. 19 Si tot el cos es reduís a un sol membre, on seria el cos? 
20 Així, doncs, els membres són molts, però el cos és un de sol. 21 L'ull no pot dir 
a la mà: «No em fas cap falta», ni tampoc el cap als peus: «No em feu cap falta.» 
22 Ben al contrari, els membres del cos que semblen més febles són els més 
necessaris; 23 els que ens semblen menyspreables, els cobrim amb més honor; i 
els que tenim per menys decents, els tractem amb una decència 24  que no 
necessiten els membres més decents. Déu ha disposat el cos de tal manera que 
ha donat més honor als membres que més en necessiten, 25 perquè en el cos no 
hi haja divisions, sinó que tots els membres tinguen la mateixa sol·licitud els uns 
pels altres. 26 Per això, quan un membre sofreix, tots els altres sofreixen amb ell, i 
quan un membre és honorat, tots els altres s'alegren amb ell."
27 Doncs bé, vosaltres formeu el cos de Crist, i cadascú n'és un membre. 28 En 
l'Església, Déu ha posat, en primer lloc, apòstols; en segon lloc, profetes; en tercer 
lloc, mestres; després, els qui tenen poder d'obrar miracles; després, els qui tenen 
el do de guarir, d'ajudar els altres, de guiar-los, de parlar en llengües. 29 ¿Són tots 
apòstols? ¿O tots profetes? ¿O tots mestres? ¿Tots fan miracles? 30 ¿Tenen tots 
el do de guarir? ¿Tots parlen en llengües? ¿O tots les saben interpretar? 
31 Anheleu, però, els dons més grans!"
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93. La mundanitat espiritual, que s'amaga rere aparences de religiositat i fins i tot 
d’amor a l'Església, és buscar, en comptes de la glòria del Senyor, la glòria humana 
i el benestar personal. És el que el Senyor retreia als fariseus: «Com és possible 
que cregueu, vosaltres que us glorifiqueu els uns als altres i no us preocupeu per la 
glòria que només ve de Déu?» (Jn 5,44). És una manera subtil de buscar «els seus 
propis interessos i no els de Crist Jesús» (Fl 2,21). Pren moltes formes, d'acord 
amb el tipus de persones i amb els estaments en què s'enquista. Pel fet d’estar 
relacionada amb l'atenció de l'aparença, no sempre es connecta amb pecats 
públics, i per fora tot sembla correcte. Però, si envaís l'Església, «seria infinitament 
més desastrosa que qualsevol altra mundanitat simplement moral».71 (EG, cap 2) "
98. Dins el Poble de Déu i en les distintes comunitats, quantes guerres! Al barri, al 
lloc de treball, quantes guerres per enveges i gelosia, també entre cristians! La 
mundanitat espiritual porta alguns cristians a estar en guerra amb altres cristians 
que s’interposen en la seua recerca de poder, prestigi, plaer o seguretat 
econòmica. A més, alguns deixen de viure una pertinença cordial a l'Església per 
alimentar un esperit de controvèrsia. Més que pertànyer a l'Església entera, amb la 
seua rica diversitat, pertanyen a tal o tal grup que se sent diferent o especial. (EG, 
cap 2) 
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Qüestions per al diàleg:!"
a)" El bateig ens iguala a tots perquè ens fa deixebles del Crist i membres de 
l’Església, però caiguem en la temptació de classificar els membres de la 
comunitat en funció de l’activitat o el ministeri que realitzen?""
b)" Fins a quin punt renunciem al protagonisme personal en les tasques que 
realitzem a la parròquia?""
c)" Som conscients que cadascú té uns “talents” que ha de posar en joc i que 
necessita de la complementarietat dels altres per construir el Regne de Déu?""
d)" Tenim consciència comunitària en tot allò que fem? És a dir, que actuem en 
nom de la parròquia i tenim el seu suport?""
e)" Sabem valorar els carismes propis de cada grup, o són objecte de la nostra 
crítica, alimentada per l’enveja o la gelosia?""
f)" Utilitzem, el pobres, els marginats, les activitats que dirigim, els serveis 
comunitaris i litúrgics per a mostrar-nos importants, com un mèrit personal, tot 
buscant un reconeixement públic?""
g)" L’adulació és una pràctica habitual entre nosaltres? Sobretot cap als qui 
tenen més responsabilitat? Sabem reconéixer i alentar el treball ben fet dels 
altres?"



6.! Cal arbitrar àmbits de relació autèntica entre els membres 
de la comunitat, sense relació interpersonal no és possible la 
fraternitat i sense fraternitat posem en dubte tot el nostre 
projecte comunitari.!
"
Fets Apòstols 2,42-47 
42 Tots eren constants a escoltar l'ensenyament dels apòstols i a viure en comunió 
fraterna, a partir el pa i a assistir a les pregàries. 43 Per mitjà dels apòstols es feien 
molts prodigis i senyals, i la gent sentia un gran respecte. 44  Tots els creients 
vivien units i tot ho tenien al servei de tots; 45 venien les propietats i els béns per 
distribuir els diners de la venda segons les necessitats de cadascú. 46 Cada dia 
eren constants a assistir unànimement al culte del temple. A casa, partien el pa i 
prenien junts el seu aliment amb joia i senzillesa de cor. 47 Lloaven Déu i eren ben 
vistos de tot el poble. I cada dia el Senyor afegia a la comunitat els qui acollien la 
salvació. "
Fets Apòstols 4,32-35 
La primera comunitat: tot al servei de tots"
32  La multitud dels creients tenia un sol cor i una sola ànima, i cap d'ells no 
considerava com a propis els béns que posseïa, sinó que tot estava al servei de 
tots. 33 Amb gran poder els apòstols donaven testimoni de la resurrecció de Jesús, 
el Senyor, i la gràcia abundosa de Déu actuava en ells."
34 Ningú d'entre ells no vivia en la indigència, perquè tots els qui eren propietaris 
de terres o de cases les venien, portaven el producte de la venda, 35  i el 
dipositaven als peus dels apòstols. Després era distribuït segons les necessitats de 
cadascú.""
Hebreus 10,32-33 
32 Recordeu-vos d'aquells primers temps, quan tot just havíeu rebut la llum i ja vau 
sostenir un combat fort i dolorós; 33 els uns us convertíreu en espectacle per a la 
gent quan sofríreu oprobis i persecucions, els altres us vau fer solidaris dels qui 
patien aquests maltractaments."
"
77. No obstant això, com a fills d'aquesta època, tots ens veiem afectats d'alguna 
manera per la cultura globalitzada actual que, sense deixar de mostrar-nos valors i 
noves possibilitats, també pot limitar-nos, condicionar-nos i fins i tot emmalaltir-nos. 
Reconec que necessitem crear espais motivadors i guaridors per als agents 
pastorals, «llocs on regenerar la pròpia fe en Jesús crucificat i ressuscitat, on 
compartir les pròpies preguntes més profundes i les preocupacions quotidianes, on 
discernir en profunditat amb criteris evangèlics sobre la pròpia existència i 
experiència, amb la finalitat d'orientar al bé i a la bellesa les pròpies eleccions 
individuals i socials».62 Al mateix temps, vull cridar l'atenció sobre algunes 
temptacions que particularment avui afecten els agents pastorals. (EG, cap 2, II)"
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87. Avui, que les xarxes i els instruments de la comunicació humana han 
aconseguit desenvolupaments inaudits, sentim el desafiament de descobrir i 
transmetre la mística de viure junts, de barrejar-nos, de trobar-nos, de prendre'ns 
dels braços, de recolzar-nos, de participar d'aquesta marea una miqueta caòtica 
que pot convertir-se en una veritable experiència de fraternitat, en una caravana 
solidària, en un sant pelegrinatge. D'aquesta manera, les majors possibilitats de 
comunicació es traduiran en més possibilitats de trobament i de solidaritat entre 
tots. Si poguérem seguir aquest camí, seria una cosa tan bona, tan guaridora, tan 
alliberadora, tan esperançadora! Eixir de si mateix per unir-se a altres fa bé. 
Tancar-se en si mateix és provar l'amarg verí de la immanència, i la humanitat hi 
eixirà perdent amb cada opció egoista que fem. (EG, cap 2, II) ""
99. Als cristians de totes les comunitats del món, vull demanar-vos especialment un 
testimoniatge de comunió que es torne atractiu i resplendent. Que tots puguen 
admirar com us cuideu els uns als altres, com us doneu coratge mútuament i com 
us acompanyeu: «En això reconeixeran que sou els meus deixebles, en l'amor que 
us tingueu els uns als altres» (Jn 13,35). És el que amb tants desitjos demanava 
Jesús al Pare: «Que siguen u en nosaltres [...] perquè el món crega» (Jn 17,21). 
Atenció a la temptació de l'enveja! Estem en la mateixa barca i anem cap a aquest 
port! Demanem la gràcia d'alegrar- nos amb els fruits aliens, que són de tots. (EG, 
cap 2, II) 
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Qüestions per al diàleg:!
a)" La missa dominical té el caràcter d’assemblea del Poble de Déu? És un 
veritable moment de trobada gojosa de la comunitat parroquial per a celebrar els 
misteris de la fe?""
b)" Necessitem moments de pregària comunitària al llarg de l’any litúrgic? Els 
que tenim els aprofitem?""
c)" Quin és el nivell de coneixement mutu entre tots nosaltres? Què podem fer 
per conèixer-nos millor?""
d) Què penseu de les característiques que, segons el papa Francesc, haurien 
de tindre aquests àmbits de relació: “espais motivadors i guaridors, llocs on 
regenerar la pròpia fe en Jesús crucificat i ressuscitat, on compartir les pròpies 
preguntes més profundes i les preocupacions quotidianes, on discernir en 
profunditat amb criteris evangèlics sobre la pròpia existència i experiència, amb la 
finalitat d'orientar al bé i a la bellesa les pròpies eleccions individuals i socials” La 
nostra parròquia té previstos aquests espais de relació? Què hauríem de fer? "
e)" Estaríem disposats a viure aquesta mística de trobar-nos, barrejar-nos, de 
prendre’ns el braços, de recolzar-nos, de viure una experiència sincera de 
fraternitat?"



7.! Les accions de la parròquia han de buscar sempre el 
cultiu de l’experiència cristiana i la formació personal tant en 
la seua finalitat com en el seu procés.!"
2a Corintis 1,7 
7  I l'esperança que tenim respecte a vosaltres és segura: sabem que, compartint 
els nostres sofriments, compartiu també el nostre consol.""
 

"""
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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Qüestions per al diàleg:!"
a)" Com viu la nostra parròquia el descens de la pràctica religiosa, la dificultat 
de relleu per part de les noves generacions, l’envelliment dels seus membres?""
b)" Cregueu que la nostra parròquia compta encara amb suficients homes i 
dones que escoltant la crida del papa Francesc s’animen a impulsar la renovació 
evangèlica de l’Església?""
c)" Quin pes específic té entre nosaltres l’anomenada “pastoral de cristiandat”? 
És a dir, la pastoral fonamentada en una fe sociològica que es transmet amb 
institucions com la família, l’escola, etc i forma part de les tradicions del nostre 
poble. Penseu que aquesta roda de transmissió funciona encara en l’actualitat?



8.! La parròquia no és un centre de serveis religiosos on el 
rector (“expenedor”) ha de satisfer els seus feligresos 
(“clients”). Hem d’arbitrar vies de participació, sense les quals 
no pot haver-hi el compromís que condueix a la 
corresponsabilitat.!
"
Joan 15,14-17 
14 Vosaltres sou els meus amics si feu el que jo us mane. 15 Ja no us dic servents, 
perquè el servent no sap què fa el seu amo. A vosaltres us he dit amics perquè us 
he fet conèixer tot allò que he sentit del meu Pare. 16 No m'heu escollit vosaltres a 
mi; sóc jo qui us he escollit a vosaltres i us he confiat la missió d'anar pertot arreu i 
donar fruit, i un fruit que dure per sempre. I tot allò que demanareu al Pare en nom 
meu, ell us ho concedirà. 17 Això us mane: que us estimeu els uns als altres."""
26. Hi ha estructures eclesials que poden arribar a condicionar un dinamisme 
evangelitzador; igualment les bones estructures serveixen quan hi ha una vida que 
les anima, les sosté i les jutja. Sense vida nova i autèntic esperit evangèlic, sense 
«fidelitat de l'Església a la pròpia vocació», qualsevol estructura nova es corromp 
en poc temps (EG, cap 1, II) 
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Qüestions per al diàleg:!"
a)" Penseu que la nostra parròquia és una estructura eclesial que facilita les 
bones relacions entre tots els seus membres i afavoreix un bon dinamisme 
evangelitzador?""
b)" Som conscients que la parròquia som tots i, per tant, tots ens hem de sentir 
corresponsables de la seua gestió i acció?""
c)" Quin és el grau de participació a la nostra parròquia? És un problema de 
compromís personal o de falta d’àmbits de participació?""
d)" Considerem la figura del rector com el cap visible de la comunitat i que per 
això li hem de donar de tot el nostre suport? Pensem que ens representa? Que té 
en compte el nostre sentir i pensar a l’hora d’exercir el govern parroquial?""
e)" Per damunt de tot ens estimem com a germans?""
f)" A pesar de les qüestions millorables, hem caigut en el compte que ja som 
comunitat cristiana, i que res del que som és despreciable?



"
9.! També és necessària mantenir viva la relació de comunió 
amb l’Església Universal mitjançant la Diòcesis a la qual 
pertany la parròquia. Cal promoure elements que la facen 
present enmig de la comunitat i propiciar una bona 
comunicació en les dues direccions per tal de beneficiar-se 
d’un enriquiment mutu.!
"
"
"
Joan 10,14-16 
14 »Jo sóc el bon pastor: conec les meues ovelles, i elles em coneixen a mi, 15 tal 
com el Pare em coneix, i jo conec el Pare. A més, jo done la vida per les ovelles. 
16 Encara tinc altres ovelles que no són d'aquest ramat, i també les he de guiar. 
Elles escoltaran la meua veu, i hi haurà un sol ramat i un sol pastor.""
Efesis 2,19-29 
19 Ara, doncs, ja no sou estrangers o forasters, sinó ciutadans del poble sant i 
membres de la família de Déu. 20 Formeu un edifici construït sobre el fonament 
dels apòstols i els profetes, que té el mateix Jesucrist per pedra angular. 21 Sobre 
ell, tota la construcció es va alçant harmoniosament fins a ser un temple sant 
gràcies al Senyor. 22 Per ell, també vosaltres heu entrat a formar part de l'edifici, 
fins a ser, gràcies a l'Esperit, el lloc on Déu resideix. 
"
"
 

"
"
"
"
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Qüestions per al diàleg:!"
a)" Ens sentim membres de l’Església diocesana? Quines dificultats tenim?""
b)" Ens esforcem en fer realitat la comunió eclesial participant en les propostes 
i iniciatives diocesanes?"



"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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TEMA 2!
	  	  
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

La Parròquia !
es fa corresponsable !

en l’acció evangelitzadora.!
"

""
La nova evangelització exigeix a tots els laics la missió 

d'anunciar el Regne de Déu.  """"
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!!
-Una comunitat evangelitzada i evangelitzadora-!!!

! La nostra Fe en Déu és una Fe per a viure-la i transmetre-la; la plena 
confiança amb Déu farà possible que viscam segons el seu Fill, Jesús, ens 
ensenyà. Ell mateix ens donà consells necessaris per portar a terme la nostra 
missió i la doctrina de l’Església ens ofereix pautes per seguir l’acció missionera. !!
! L’evangelització és una vocació pròpia de l’Església. Tot açò serà possible si 
vivim amb fidelitat nostra vida de cristians. En les celebracions litúrgiques trobem 
l'aliment i la força per a exercir la nostra missió i vocació cristiana, per a viure-la en 
comunitat i també compartir-la amb tots aquells amb qui ens relacionem. Les 
orientacions arreplegades en el document “Sacrosanctum Concilium” (SC) del Vat 
II ens ofereixen una visió molt clara de la vida litúrgica de la comunitat, font i cim de 
la vida del cristià.!!

Text del document Sacrosanctum Concilium:!!
“L'obra de la salvació, continuada per l'Església, es realitza en la litúrgia; entorn 
dels sagraments gira tota la vida litúrgica.!
Crist està sempre present en la seua Església sobretot en l'acció litúrgica. Està 
present en el sacrifici de la missa en la persona del ministre i sobretot davall les 
espècies eucarístiques. Està present amb la seua virtut en els sagraments, de 
manera que quan algú bateja, és Crist qui bateja. Està present en la seua paraula, 
perquè quan es llig en l'Església la Sagrada Escriptura, és Ell qui parla. També està 
present quan l'Església suplica i canta Salms.!
Realment, en esta obra tan gran, per la que Déu és perfectament glorificat i els 
homes santificats, Crist associa sempre amb Ell a la seua esposa l'Església, que 
invoca el seu Senyor i per Ell tributa culte al Pare Etern. Per això, la litúrgia és 
l'exercici del sacerdoci de Jesucrist, en ella els signes sensibles signifiquen i cada 
un a la seua manera realitzen la santificació de l'home, i així el Cos místic de 
Jesucrist, és a dir, el Cap i els seus membres, exerceix el culte íntegre.!
Tota celebració litúrgica és acció sagrada per excel·lència i en ella, pregustem i 
prenem part en aquella litúrgia celestial que se celebra en la santa ciutat de 
Jerusalem, cap a la qual ens dirigim com a pelegrins i on Crist està assentat a la 
destra de Déu com a ministre del santuari i del tabernacle verdader. La litúrgia és el 
cim de tota l'activitat de l'Església i la font d'on brolla tota la seua força, ja que una 
vegada fets fills de Déu per la Fe i el Baptisme, els seus membres es reuneixen, 
lloen Déu enmig de l'Església, participen en el sacrifici i mengen el sopar del 
Senyor.!
És necessari que els fidels s'acosten a la sagrada litúrgia amb recta disposició 
d'ànim, posen la seua ànima d'acord amb la seua veu i col·laboren amb la gràcia 
divina, per a no rebre-la en va. Per tant, l'Església, procura que els cristians no 
assistisquen a este misteri de fe com a estranys i muts espectadors, sinó que, 
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comprenent-ho bé a través dels ritus i oracions, participen conscient, piadosa i 
activament en l'acció sagrada, siguen instruïts en la Paraula de Déu, s'enfortisquen 
en la taula del Senyor, donen gràcies a Déu, aprenguen a oferir-se a si mateixos a 
l'oferir l'hòstia immaculada no sols per mans del sacerdot, sinó juntament amb ell; 
es perfeccionen dia a dia per Crist Mediador en la unió amb Déu i entre si, perquè, 
finalment, Déu siga tot en tots.”!
!
!
1.   Evangelització dins de la comunitat.!!
Nostra pertinença a la comunitat parroquial és essencial per viure, celebrar y 
compartir la Fe. En l’evangelització no podem oblidar que la Bona Nova ha de ser 
proclamada en primer lloc, pel testimoni i això comporta presència, participació i 
solidaritat, tots som cridats a donar testimoni i per tant, tots som evangelitzadors 
dins la comunitat. !
Mc 16,14-16!
“14 Finalment, mentre eren a taula, Jesús es va aparèixer als Onze i els reprotxà la 
seva falta de fe i la seva duresa de cor, ja que no havien cregut els qui l'havien vist 
ressuscitat. 15 Els digué: --Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de 
l'evangeli a tota la humanitat. 16 Els qui creuran i seran batejats se salvaran, però 
els qui no creuran es condemnaran. !!
Jm 2,14.17-18!
17 Així passa també amb la fe: si no es demostra amb les obres, la fe tota sola és 
morta. 18 Potser algú replicarà: «Tu tens fe i jo tinc obres; mostra'm, sense les 
obres, que tens fe, i jo, amb les obres, et mostraré la meva fe. !!
1Co 9,16!
Tanmateix, jo no puc gloriar-me d'anunciar l'evangeli, perquè és una obligació que 
m'han imposat: ai de mi si no anunciés l’evangeli!!!
EG 77!
No obstant això, com a fills d’aquesta època, tots ens veiem afectats d’alguna 
manera per la cultura globalitzada actual que, sense deixar de mostrar-nos valors i 
noves possibilitats, també pot limitar-nos, condicionar-nos i fins i tot emmalaltir-nos. 
Reconec que necessitem crear espais motivadors i guaridors per als agents de 
pastorals, llocs on regenerar la pròpia Fe en Jesús crucificat i ressuscitat, on 
compartir les pròpies preguntes més profundes i les preocupacions quotidianes, on 
discernir en profunditat amb criteris evangèlics sobre la pròpia existència i 
experiència, amb la finalitat d’orientar al bé i a la bellesa les pròpies eleccions 
individuals i socials. Al mateix temps, vull cridar l’atenció sobre algunes 
temptacions que particularment avui ens afecten els agents de pastorals. !
També assenyala una sèrie de temptacions : no podem ocultar la nostra identitat 
missionera, ni les nostres conviccions en la nostra vida; hem de fugir de qualsevol 
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egoisme front al compromís; no podem deixar-nos vèncer per una consciència 
pessimista front els resultats de la missió; no podem cansar-nos mai de l’opció per 
la fraternitat; hem de buscar la glòria de Déu i no la nostra; guardar-nos de les 
guerres i enveges entre cristians per aconseguir poder, prestigi, plaer; i no podem 
oblidar-nos de les revindicacions de la participació de la dona, de saber escoltar els 
joves i no oblidar els ancians; per últim recordar que la dignitat als cristians ens ve 
donada pel Bateig i que la potestat sagramental no la hem de confondre amb el 
poder sinó am el servici (EG 75-104). !
 

!
!
!!!!!
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Qüestions per al diàleg.!!
I) Llavor o servei que desenvolupe a la parròquia.!
! I.I) Lloc que ocupa en la meua vida:!
! ! a) Disponible sempre. Una forma de vida, una opció necessària.!
! ! b) A ratos, per a no crear “obligacions”.!
! ! c) Ompli el temps lliure, quan no tinc altra cosa que fer.!
! ! d) Necessària per a la meua vida de fe, en el seguiment i relació amb 
! !      el Senyor.!
! ! e) Valoració personal del servei que desenvolupe.!!!
II) Pertinença a un sector parroquial determinat.!
! ! a) Col·labore per vocació?!
! ! b) Organització y relació entre los membres del sector.!
! ! c) Done testimoni de seguiment del Senyor dins del sector? De quina 
! !      forma? (especificar)!
! ! d) Relació amb la resta dels sectors pastorals.!
! ! e) Evangelitze? Com?!
! ! f) Valoració personal del sector del qual soc membre.!!!!
*Si creiem que es pot millorar, pensem propostes de millora per a aportar-les a l'Assemblea.!



!
2.    Formació i acompanyament dels agents de pastoral.!!
Tots els membres de l'Església tenim necessitat i obligació de rebre i adquirir 
formació, cada un segons la seua condició i edat. Les publicacions catequètiques i 
llibres de formació ens ajudaran en esta tasca; però, recordem que tot ha d'estar al 
servici de la Revelació, de la que no som els amos sinó que hem de ser depositaris 
i transmissors fidels. Ens ajudaran a reconduir les possibles desviacions que poden 
afectar les devocions populars, ensenyant a valorar els elements vàlids i a rectificar 
aquells que impedisquen el nostre creixement en el coneixement dels misteris de 
Déu Pare, Fill i Esperit Sant.!!!
EG174!
No sols l'homilia ha d'alimentar-se de la Paraula de Déu. Tota l'evangelització està 
fundada sobre ella, escoltada, meditada, viscuda, celebrada i testimoniada. Les 
Sagrades Escriptures són font de l'evangelització. Per tant, cal formar-se 
contínuament en l'escolta de la Paraula. L'Església no evangelitza si no es deixa 
contínuament evangelitzar. És indispensable que la Paraula de Déu «sigui cada 
cop més el cor de tota activitat eclesial».!!
EG175!
L'estudi de les Sagrades Escriptures ha de ser una porta oberta a tots elscreients. 
És fonamental que la Paraula revelada fecundi radicalment la catequesi i tots els 
esforços per transmetre la fe. L'evangelització requereix la familiaritat amb la 
Paraula de Déu i això exigeix a les diòcesis, parròquies i a totes les agrupacions 
catòliques, proposar un estudi seriós i perseverant de la Bíblia, així com promoure 
la seva lectura orant personal i comunitària. Nosaltres no busquem a les palpentes 
ni necessitem esperar que Déu ens dirigeixi la paraula, perquè realment «Déu ha 
parlat, ja no és el gran desconegut sinó que s'ha mostrat». Acollim el sublim tresor 
de la Paraula revelada.!!
EG 169!
En una civilització paradoxalment ferida d'anonimat i, alhora obsessionada pels 
detalls de la vida dels altres, impudorosament malalta de curiositat malsana, 
l'Església necessita la mirada pròxima per contemplar, commoure's i aturar-se 
davant l'altre totes les vegades que calgui. En aquest món els ministres ordenats i 
els altres agents pastorals poden fer present la fragància de la presència pròxima 
de Jesús i la seva mirada personal. L'Església haurà d’iniciar els seus germans —
sacerdots, religiosos i laics— en aquest «art de l'acompanyament», perquè tots 
aprenguin sempre a treure's les sandàlies davant la terra sagrada de l'altre (cf. Ex 
3,5). Hem de donar al nostre caminar el ritme guaridor de proximitat, !
amb una mirada respectuosa i plena de compassió però que al mateix temps curi, 
alliberi i encoratgi a madurar en la vida cristiana.!!
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Qüestions per al diàleg:!!
I) Formació.!!
! a) Tinc necessitat de formació personal?!
! b) Quina formació se'm proporciona des de la parròquia i en el grup a què !
!     pertany?!
! c) Solc assistir sempre o ben sovint a reunions de formació? Com estan !
!     estructurades?!
! d) Preferisc fer-ho pel meu compte? Com?!
! e) Valoració personal del contingut de les reunions de formació.!!
II) Acompanyament.!!
! a) He trobat en la comunitat a algú que exercisca l'acompanyament d'una !
!     altra persona? Algú que m'acompanye? Necessite acompanyament !
!     personal en la meua vida de cristià? !
! b) Estic disposat a dedicar temps a l'acompanyament d'una altra persona? 
!    Escoltar-lo, oferir-li el meu temps, sense presses, tantes vegades com !
!     siga necessari, interessar-me per ella.!
! c) Valoració personal sobre la necessitat d’acompanyament dels agents de 
!      pastoral.!!!
*Si creiem que es pot millorar, pensem propostes de millora per a aportar-les a l'Assemblea.!



!
3.-Evangelització fora de la comunitat.!!
La comunitat parroquial no es pot quedar tancada en si mateixa, té l'obligació i 
missió d'obrir-se al món. El Senyor va enviar a la comunitat de deixebles a 
evangelitzar; nosaltres pel Baptisme i la Confirmació participem de la triple funció 
de Crist, a qui el Pare ha constituït Sacerdot, Profeta i Rei. Tot el poble de Déu, 
seglar, sacerdot o consagrat participa d'eixa triple funció de Crist i té les 
responsabilitats de missió i servici que deriven d'elles. El caràcter profètic és, ser 
testimoni de Crist enmig del món.!!!
Mt 10, 5-10!
5Aquests dotze, Jesús els va enviar amb aquestes instruccions: -No us encamineu 
a terra de pagans ni entreu en cap població samaritana. 6 Aneu més aviat a les 
ovelles perdudes d'Israel. 7 Pel camí prediqueu dient: "El Regne del cel és a prop." 
8 Cureu malalts, ressusciteu morts, purifiqueu leprosos, traieu dimonis; de franc ho 
heu rebut, doneu-ho també de franc. 9 No us emporteu cap moneda: ni d'or, ni de 
plata, ni de coure; 10 no prengueu sarró per al camí, ni dos vestits, ni sandàlies, ni 
bastó. El qui treballa, bé es mereix que el mantinguen.!!
Mt 5, 13-16! !
13 »Vosaltres sou la sal de la terra. Si la sal perd el gust, amb què la tornaran 
salada? Ja no és bona per a res, sinó per a llençar-la fora i que la gent la trepitgi. 
14»Vosaltres sou la llum del món. No es pot amagar un poble posat dalt d'una 
muntanya, 15 i ningú no encén una llàntia per posar-la sota una mesura, sinó en el 
portallànties, perquè faci llum a tots els qui són a la casa. 16 Que brilli igualment la 
vostra llum davant la gent; així veuran les vostres bones obres i glorificaran el 
vostre Pare del cel.!!
EN 13 !
Qui acull amb sinceritat la Bona Nova, mitjançant l’acollida i la participació en la Fe, 
es reuneixen en nom de Jesús per cercar junts el Regne, construir-lo i viure’l. Ells 
constitueixen una comunitat que és evangelitzadora. L’ordre donada als Dotze: 
Aneu i proclameu la Bona Nova, val també, encara que de manera diversa, per a 
tots els cristians. Per això Pere els defineix “poble adquirit per pregonar les 
excel·lències del qui us crida de les tenebres a la seua llum admirable”. Aquestes 
són les meravelles que cadascú ha pogut escoltar en la seua pròpia llengua. A 
més, la Bona Nova del Regne que arriba i ja ha !
començat, es per a tots els homes de tots els temps. Aquells que ja l’han rebut i 
estan reunits en la comunitat de salvació, poden i han de comunicar-la i difondre-la.!
La Paraula de Déu escoltada i celebrada, sobretot en l’Eucaristia, alimenta i reforça 
interiorment els cristians i els fa capaços d'un autèntic testimoniatge evangèlic en la 
vida quotidiana. Ja hem superat aquella vella contraposició entre Paraula i 
Sagrament. La Paraula proclamada, viva i eficaç, prepara la recepció del 

�27



Sagrament, i en el Sagrament aquesta Paraula aconsegueix la seva màxima 
eficàcia.!
EG 78!
Avui es pot advertir en molts agents pastorals, fins i tot en persones consagrades, 
una preocupació exacerbada pels espais personals d'autonomia i de distensió, que 
porta a viure les tasques com un mer apèndix de la vida, com si no fossin part de la 
pròpia identitat. Al mateix temps, la vida espiritual es confon amb alguns moments 
religiosos que brinden cert alleugeriment però que no alimenten el trobament amb 
els altres el compromís en el món, la passió evangelitzadora. Així, poden advertir-
se en molts agents evangelitzadors, encara que preguin, una accentuació de 
l'individualisme, una crisi d’identitat i una caiguda del fervor. Són tres mals que 
s'alimenten entre si.!!
EG 79!
La cultura mediàtica i alguns ambients intel·lectuals de vegades transmeten una 
marcada desconfiança cap al missatge de l'Església i un cert desencant. Com a 
conseqüència, encara que preguin, molts agents pastorals desenvolupen una 
espècie de complex d'inferioritat que els porta a relativitzar o ocultar la seva 
identitat cristiana i les seves conviccions. Es produeix llavors un cercle viciós, 
perquè així no són feliços amb el que són i amb el que fan, no se senten 
identificats amb la seva missió evangelitzadora, i això debilita la donació. Acaben 
ofegant la seva alegria missionera en una mena d'obsessió per ser com tots i per 
tenir el que posseeixen els altres. Així, les tasques evangelitzadores es tornen 
forçades i es dediquen a elles pocs esforços i un temps molt limitat.!
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Qüestions per al diàleg: !!
a) De quina forma exercís la meua missió profètica, missionera, enmig del món?!!
b) Amb quins mitjans compte per a desenvolupar-la?!!
c)Quins obstacles trobe?!!
d)La societat pot desviar-me fàcilment de la meua missió creant diverses 
situacions: ocultació de la meua identitat cristiana, abandonar la tasca si no trobe 
resultats positius, conflictes personals, altres...!!
e)Valoració personal de la presència del cristià en la societat.!!! !
*Si creiem que es pot millorar, pensem propostes de millora per a aportar-les a l'Assemblea.!
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II) Vida sagramental parroquial!
! a) Valoració de les celebracions litúrgiques aportant raonaments:!
! b) Misses Dominicals: xiquets i famílies, vespertines i les del diumenge pel 
! matí. !
! c) Pròpies del Temps Litúrgic: Guitarretes, Advent, Temps de Nadal, !!
! Quaresma, Setmana Santa i Tridu Pasqual, Temps Pasqual, Festivitats.!
! d) Penitència: comunitària i individual.!
! e) Unció dels malalts: comunitària i individual.!
! f) Enterros, soterrars, misses de difunts.!
! ! !
A. Valoració personal de la preparació i formació per a la recepció dels 

sagraments: !
- Conec el que es fa en els sectors de la catequesi, com es prepara la 

recepció dels sagraments i a les persones que estan en estos sectors?!
- M'interessa el tema en concret?!!

Aportar raonaments i valoració sobre:!!
I. Baptisme: reunions amb els pares, preparació del sagrament, acollida.!
Celebració del baptisme.!!
II. Primera Comunió: reunions amb el pares, preparació del sagrament, acollida. 
Celebració del Perdó. Celebracions pròpies. Celebracions de les Primeres 
Comunions!!
III. Confirmació: reunions amb els pares, preparació del sagrament, acollida. 
Celebracions própies. Celebració de la Confirmació.!!
IV. Casaments, matrimoni: acollida, cursets prematrimonials, preparació del 
sagrament. Celebració del matrimoni.!!
V. Malalts: Visites periòdiques del sacerdot i ministres extraordinaris de la 
Comunió.!
 !
Altres sectors:!!
Sectors Postcomunió, Postconfirmació i Moviment Juvenil: reunions amb els 
pares, acollida, Formació que s'imparteix als xiquets i xiquetes setmanalment, 
preparació d’acampades, el seu desenvolupament i resultats.!!
Altres... !!!
*Si creiem que es pot millorar, pensem propostes de millora per a aportar-les a l'Assemblea.



4.- Importància de l'evangelització en els Sagraments.!!
L'evangelització va molt més enllà de la vida en comunitat. Ha d'arribar a tota la 
vida de l'home, la natural i la sobrenatural; i esta última, troba la seua expressió 
viva en els sagraments, en la fecunditat de gràcia i santedat que contenen. Els 
sagraments s'han d'administrar després d'haver rebut una sòlida catequesi 
sacramental. La finalitat de l'evangelització també és educar en la fe, del tal forma 
que el cristià arribe a viure com a autèntic cristià apreciant el do que Déu li ha 
concedit i no rebre els sagraments de manera passiva i apàtica, sinó festiva i amb 
l'alegria que proporciona el ser fills de Déu. La comunitat de creients ha d'acollir als 
catecúmens en un ambient on es puga viure tot el que han deprés i experimentat. 
Si l'acció catequètica es realitza bé, despertarà en els creients el dinamisme 
missioner de donar a conèixer Jesús i servir a la comunitat. Recordar el que 
llegíem en la introducció sobre la litúrgia de l’Església. !!
Lc 22, 19-20!
19 Després prengué el pa, digué l'acció de gràcies, el partí i els el donà tot dient:-
Això és el meu cos, entregat per vosaltres. Feu això, que és el meu memorial. 20I, 
havent sopat, féu igualment amb la copa, tot dient:-Aquesta copa és la nova 
aliança segellada amb la meva sang, vessada per vosaltres.!!
Mc 1, 9-11!
9 Per aquells dies, Jesús vingué des de Natzaret de Galilea i fou batejat per Joan 
en el Jordà. 10 I tot seguit, mentre sortia de l'aigua, veié que el cel s'esquinçava i 
que l'Esperit, com un colom, baixava cap a ell. 11 I una veu digué des del cel: -Tu 
ets el meu Fill, el meu estimat; en tu m'he complagut.!!
Mt 28, 16-20!
16 Els onze deixebles se n'anaren a Galilea, a la muntanya que Jesús els havia 
indicat. 17 En veure'l, el van adorar; abans, però, havien dubtat. 18 Jesús s'acostà i 
els va dir:!
-He rebut plena autoritat al cel i a la terra. 19 Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-
los deixebles meus, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant 20 i 
ensenyant-los a guardar tot allò que us he manat. Jo sóc amb vosaltres dia rere dia 
fins a la fi del món.!!
Jn 20, 19-23!
9 Al capvespre d'aquell mateix dia, que era diumenge, els deixebles, per por dels 
jueus, tenien tancades les portes del lloc on es trobaven. Jesús va arribar, es posà 
al mig i els digué:-Pau a vosaltres.20Dit això, els va mostrar les mans i el costat. 
Els deixebles s'alegraren de veure el Senyor. 21 Ell els tornà a dir: -Pau a 
vosaltres. Com el Pare m'ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres. 22 Llavors 
va alenar damunt d'ells i els digué: -Rebeu l'Esperit Sant. 23 A qui perdonareu els 
pecats, li quedaran perdonats; a qui no els perdoneu, li quedaran sense perdó.!
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Ac 2, 1-4!
1 Quan va arribar la diada de Pentecosta es trobaven reunits tots junts. 2 De sobte, 
com si es girés una ventada impetuosa, se sentí del cel una remor que omplí tota 
la casa on es trobaven asseguts. 3 Llavors se'ls van aparèixer unes llengües com 
de foc, que es distribuïen i es posaven sobre cada un d'ells. 4 Tots van quedar 
plens de l'Esperit Sant i començaren a parlar en diverses llengües, tal com l'Esperit 
els concedia d’expressar-se.!!
EG47!
L'Església està cridada a ser sempre la casa oberta del Pare. Un dels signes 
concrets d'aquesta obertura és tenir temples amb les portes obertes a tot arreu. 
D'aquesta manera, si algú vol continuar una moció de l'Esperit i s'acosta buscant 
Déu, no es trobarà amb la fredor d'unes portes tancades. Però hi ha altres portes 
que tampoc no s'han de tancar. Tots poden participar d'alguna manera en la vida 
eclesial, tots poden integrar la comunitat, tampoc les portes dels sagraments no 
haurien de tancar-se per una raó qualsevol. Això val sobretot quan es tracta 
d'aquest sagrament que és «la porta», el Baptisme. L'Eucaristia, si bé constitueix la 
plenitud de la vida sacramental, no és un premi per als perfectes sinó un generós 
remei i un aliment per als febles. 51 Aquestes conviccions també tenen 
conseqüències pastorals que som cridats a considerar amb prudència i audàcia. 
Sovint ens comportem com a controladors de la gràcia i no com a facilitadors. Però 
l'Església no és una duana, és la casa paterna on hi ha lloc per a cadascú amb la 
seva vida al damunt.!
 

!!
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Qüestions per al diàleg:!!!!
I) Vida sagramental personal!
! a) Què significa per a la meua vida la celebració dels sagraments? Què em 
! ! proporcionen?!
! b) Quin valor té per a mi la Missa Dominical?!
! c) Participe als actes litúrgics que es celebren a la parròquia? Per què?!
! d) Celebre els sagraments conscient de la gràcia que m'aporten? Necessite 
! ! més preparació?!
! e) L’Eucaristia, la Penitència, amb quina assiduïtat les celebre?



5.  Evangelitzar reorientant la “Religiositat popular”. !
Les expressions particulars de cada poble que manifesten l'ànsia de buscar Déu i 
manifestar la seua Fe, són conegudes com a Religiositat popular o Pietat popular. 
Moltes vegades s'exposen a deformacions de la religió i estan plenes de 
superstició; de vegades queden com una manifestació cultural sense arribar a la 
verdadera adhesió a la fe. Estes manifestacions poden reorientar-se ajudant a 
superar els riscos de desviació. Ben orientada, la Religiositat popular pot ser un 
veritable encontre amb Déu. !!
EG 69!
És imperiosa la necessitat d'evangelitzar les cultures per a inculturar l'Evangeli. En 
els països de tradició catòlica es tractarà d'acompanyar, cuidar i enfortir la riquesa 
que ja existeix, i en els països d'altres tradicions religioses o profundament 
secularitzats es tractarà de procurar nous processos d'evangelització de la cultura, 
encara que suposin projectes a molt llarg termini. No podem, no obstant això, 
desconèixer que sempre hi ha una crida al creixement. Tota cultura i tot grup social 
necessiten purificació i maduració. En el cas de les cultures populars de pobles 
catòlics, podem reconèixer algunes debilitats que encara han de ser curades per 
l'Evangeli: el masclisme, l'alcoholisme, la violència domèstica, una escassa 
participació en l'Eucaristia, creences fatalistes o supersticioses que fan recórrer a 
la bruixeria, etc. Però és precisament la pietat popular el millor punt de partida per 
curar-les i alliberar-les.!!
EG 122!
De la mateixa manera, podem pensar que els distints pobles en què ha 
estatinculturat l'Evangeli són subjectes col·lectius actius, agents de l'evangelització. 
Això és així perquè cada poble és el creador de la seva cultura i el protagonista de 
la seva història. La cultura és quelcom dinàmic, que un poble recrea 
permanentment, i cada generació li transmet a la següent un sistema d'actituds 
davant les distintes situacions existencials, que aquesta ha de reformular enfront 
de els seus propis desafiaments. L'ésser humà «és al mateix temps fill i pare de la 
cultura a què pertany». Quan en un poble hi ha inculturat l’Evangeli, en el seu 
procés de transmissió cultural també transmet la fe de maneres sempre noves; 
d'aquí la importància de l'evangelització entesa com a inculturació. Cada porció del 
Poble de Déu, en traduir en la seva vida el do de Déu segons el seu geni propi, 
dóna testimoniatge de la fe rebuda i l'enriqueix amb noves expressions que són 
eloqüents. Pot dir-se que «el poble s'evangelitza contínuament a si mateix». Aquí 
pren importància lapietat popular, veritable expressió de l'acció missionera 
espontània del Poble de Déu. Es tracta d'una realitat en permanent 
desenvolupament, on l'Esperit Sant és l’agent principal.!!!!
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EG 123!
En la pietat popular pot percebre's el mode en què la fe rebuda s’ha encarnat en 
una cultura i es continua transmetent. En algun temps mirada amb desconfiança, 
ha estat objecte de revaloració en les dècades posteriors al Concili. Va ser Pau VI 
en la seva Exhortació apostòlica Evangelii Nuntiandi qui va donar un impuls decisiu 
en aquest sentit. Allí explica que la pietat popular «reflecteix una set de Déu que 
només els pobres i senzills poden conèixer» i que «fa capaç de generositat i 
sacrifici fins a l'heroisme, quan es tracta de manifestar la fe». Més a prop dels 
nostres dies, Benet XVI, a Amèrica Llatina, va assenyalar que es tracta d'un 
«preciós tresor de l'Església catòlica» i que en ella «apareix l'ànima dels pobles 
llatinoamericans».!
 

!!!!!!!
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Qüestions per al diàleg:!!
a) Quins actes religiosos considere que són de Religiositat popular?!!
b) Pertany a alguna associació o confraria? Com es viu la preparació per als 

actes religiosos?!!
c) Crec que eixa preparació està orientada a viure més intensament la fe o 

s'orienta cap a una bona organització perquè “tot isca bé”?!!
d) Quina és la meua aportació personal com a cristià en l'organització dels actes 

religiosos? M’implique?!!
e) Valoració personal sobre els actes de Religiositat popular a Algemesí.!!!!!
*Si creiem que es pot millorar, pensem propostes de millora per a aportar-les a l'Assemblea.!



!
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!
TEMA 3!

	  	  
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

La Parròquia, 
compromesa en 

l’opció preferencial 
pels pobres                           

i en la transformació 
del món.!

!
!!!!!!!

La comunitat parroquial ha de posar-se sempre  
al costat dels sectors més vulnerables de la societat  

i ser ferment de la nova humanitat. !!
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!
! ! La “caritat evangèlica”, exercida amb humilitat, ha de ser un dels 
criteris primordials de la vivència cristiana. Però aquesta s’ha de completar amb la 
“caritat política” dirigida a canviar les estructures de pecat de la societat. Per això, 
la parròquia ha de formar als seus membres en la doctrina social de l’Església per 
poder fructificar comunitàriament en accions necessàries envers els més 
necessitats, tant com a església local com a través d’institucions socials i polítiques 
que treballen pel bé comú de la humanitat. !!!!
1.! Benaurats els qui tenen fam i set de ser justos.!!!
Mt 5, 1-11. Les Benaurances.!
«En veure les multituds, Jesús pujà a la muntanya, s’assegué, i se li acostaren els 
deixebles. 
Llavors, prenent la paraula, començà a instruir-los dient: 
Feliços els pobres en l’esperit: d’ells és el Regne del cel! Feliços els qui ploren: 
Déu els consolarà! 
Feliços els humils: ells posseiran la terra! 
Feliços els qui tenen fam i set de ser justos: Déu els saciarà! 
Feliços els compassius: Déu se’n compadirà! 
Feliços els nets de cor: ells veuran Déu! 
Feliços els qui treballen per la pau: Déu els anomenarà fills seus! Feliços els 
perseguits pel fet de ser justos: d’ells és el Regne del cel!» !
!
Reflexió:!!
"Quan Jesús puja a la muntanya i s'assegué per a anunciar les benaurances, hi ha 
una gentada en aquell entorn, però només «els deixebles s'acosten» a ell per a 
escoltar millor el seu missatge. Què escoltem avui els deixebles de Jesús si ens 
acostem a Jesús?.!
Feliços «els pobres d'esperit», els que saben viure amb poc, confiant sempre en 
Déu. Feliç una Església amb ànima de pobre perquè tindrà menys problemes, 
estarà més atenta als necessitats i viurà l'evangeli amb més llibertat. D' ella és el 
regne dels cels.!!
Feliços «els soferts» els que buiden el seu cor de ressentiment i agressivitat. Feliç 
una Església plena de docilitat. Serà un regal per a aquest món ple de violència. 
Ella heretarà la terra promesa.!!
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Feliços «els que ploren» pels seus pecats i sofriments. Amb ells es pot crear un 
món millor i més digne. Joiosa una Església que plora els seus errors perquè 
caminarà cap a la seua conversió. Un dia serà consolada per Déu.!!
Feliços «els que tenen fam i set de justícia», els que no han perdut el desig de ser 
més justs ni l'afany de fer un món més digne. Feliç l'Església que cerca amb passió 
el regne de Déu i la seua justícia. En ella encoratjarà el millor de l'esperit humà. Un 
dia el seu anhel serà sadollat.!!
Feliços «els misericordiosos» que actuen, treballen i viuen moguts per la 
compassió. Són els que, en la terra, més s'assemblen al Pare del cel. Feliç 
l'Església a la qual Déu li arranca el cor de pedra i li dóna un cor de carn.         Ella 
aconseguirà misericòrdia.!
Feliços «els que treballen per la pau» amb paciència i fe, cercant el be per a tots. 
Feliç l'Església que introdueix en el món pau i no discòrdia, reconciliació i no 
enfrontament. Ella serà «Filla de Déu».!!
Feliços els que, «perseguits a causa de la justícia,», responen amb docilitat a les 
injustícies i ofenses. Ells ens ajuden a vèncer el mal amb el be.                          
Feliç l'Església perseguida per seguir a Jesús. D' ella és el Regne dels cels.!!
Contingut inesgotable!!
Feliços els pobres d'esperit, els que saben viure amb poc. Segur que són més 
lliures per a atendre als necessitats.!!
Feliços els mansos, els que buiden el seu cor de violència i agressivitat. Amb ells la 
convivència és una vertadera pau.!!
Feliços els que ploren en veure patir a uns altres. Són gent bona. Amb ells es pot 
construir un món més fratern i solidari.!!
Feliços els que no han perdut l'afany de fer una societat més justa. En ells 
encoratja el millor de l'esperit humà.!!
Feliços els misericordiosos, els que saben perdonar de cor. Al costat d'ells se sent 
un reconciliat!!
Feliços els que mantenen el seu cor net d'odis, enganys i interessos ambigus. Són 
molts els que confien en ells per a construir el futur.!!
Feliços els que treballen per la pau amb paciència i amb fe, sense descoratjar-se 
davant les dificultats i cercant sempre el bé de tots. Els necessitem per a 
reconstruir la convivència.!!
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Feliços els que són perseguits per actuar amb justícia, i responen amb docilitat a 
les injúries i ofenses. Ells ens ajuden a vèncer el mal amb el be.!!
Feliços els que són menyspreats o pateixen indiferència per seguir fidelment la 
trajectòria de Jesús. Ser el seu amic mereix la pena.!!
El mateix Déu és garantia última de la seua felicitat. I perquè creiem en Ell estem 
segurs que un dia «seran consolats», «quedaran sadollats de justícia», 
«aconseguiran misericòrdia», «veuran a Déu» i gaudiran eternament en el seu 
Regne.!
 

!
!!!!!!!!!!!!!!!!
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Qüestions per al diàleg.!!
a) A qui declara “feliços” la societat?!!
b) A qui declara “feliços” Jesús?!!
c) Quines serien les benaurances de hui? Pensem formes concretes que vivim i 
podem viure.!



2.! Allò que fèieu a un d’aquets més menuts.!!!
Mt 25, 31-46. Judici Final !
«Jesús va explicar als seus deixebles aquesta paràbola:!
Quan el Fill de l'home vindrà ple de glòria, acompanyat de tots els àngels, 
s'asseurà en el seu tron gloriós. Tots els pobles es reuniran davant seu, i ell 
destriarà la gent els uns dels altres, com un pastor separa les ovelles de les 
cabres, i posarà les ovelles a la seua dreta i les cabres a la seua esquerra. 
Aleshores el rei dirà als de la seua dreta: !!
- Veniu, beneïts del meu Pare, rebeu en herència el Regne que ell vos tenia 
preparat des de la creació del món. Perquè tenia fam, i em donàreu menjar; tenia 
set, i em donàreu beure; era foraster, i em vau acollir; anava despullat, i em vau 
vestir; estava malalt, i em vau visitar; era a la presó, i vinguéreu a veure'm. !!
Llavors els justos li respondran: !
-Senyor, ¿quan et vam veure afamat, i et donàrem menjar; o que tenies set, i et 
donàrem beure? ¿Quan et vam veure foraster, i et vam acollir; o que anaves 
despullat, i et vam vestir? ¿Quan et vam veure malalt o a la presó, i vinguérem a 
veure't? !!
El rei els respondrà: !
-Vos ho assegure: tot allò que fèieu a un d'aquests germans meus més menuts, a 
mi m'ho fèieu. !!
Després dirà als de la seua esquerra: !
-Aparteu-vos de mi, maleïts, aneu al foc etern, preparat per al diable i els seus 
àngels. Perquè tenia fam, i no em donàreu menjar; tenia set, i no em donàreu 
beure; era foraster, i no em vau acollir; anava despullat, i no em vau vestir; estava 
malalt o a la presó, i no em vau visitar. !!
Llavors ells li respondran: !
-Senyor, ¿quan et vam veure afamat o assedegat, foraster o despullat, malalt o a la 
presó, i no et vam assistir? !!
Ell els contestarà: !
-Vos ho assegure: tot allò que deixàveu de fer a un d'aquests més menuts, m'ho 
negàveu a mi. !
I aquests aniran al càstig etern, mentre que els justos aniran a la vida eterna. » !!!!
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Reflexió!!
Les fonts no admeten dubtes. Jesús viu bolcat cap a aquells que veu necessitats 
d'ajuda. És incapaç de passar de llarg. Cap sofriment li és alié. S'identifica amb els 
més xicotets i desvalguts i fa per ells tot el que pugues. Per a ell la compassió és el 
primer. L'única manera de semblar-nos a Déu: «Sigueu compassius com el vostre 
Pare és compassiu».!!
Com ens va a estranyar que, en parlar del Judici final, Jesús present la compassió 
com el criteri últim i decisiu que jutjarà les nostres vides i la nostra identificació amb 
ell? Com ens va a estranyar que es present identificat amb tots els pobres i 
desgraciats de la història?!!
Segons el relat de Mateu, compareixen davant el Fill de l'Home, és a dir, davant 
Jesús, el compassiu, «totes les nacions». No es fan diferències entre «poble triat» i 
«poble pagà». Gens es diu de les diferents religions i cultes. Es parla d'alguna cosa 
molt humà i que tots entenen: Què hem fet amb tots els que han viscut patint?!!
L'evangelista no es deté pròpiament a descriure els detalls d'un judici. El que 
destaca és un doble diàleg que llança una llum immensa sobre el nostre present, i 
ens obri els ulls per a veure que, en definitiva, hi ha dues maneres de reaccionar 
davant els quals pateixen: ens compadim i els ajudem, o ens desentenem i els 
abandonem.!!
El que parla és un Jutge que està identificat amb tots els pobres i necessitats: 
«Cada vegada que vau ajudar a un d'aquests els meus petits germans, ho vau fer 
amb mi». Els qui s'han acostat a ajudar a un necessitat, s'han acostat a ell. Per açò 
han d'estar al costat d' ell en el regne: «Veniu, beneïts del meu Pare».!!
Després es dirigeix a els qui han viscut sense compassió: «Cada vegada que no 
vau ajudar a un d'aquests xicotets, ho vau deixar de fer amb mi». Els qui s'han 
apartat dels quals pateixen, s'han apartat de Jesús. És lògic que ara els diga: 
«Aparteu-vos de mi». Seguiu el vostre camí…!!
La nostra vida s'està jugant ara mateix. No cal esperar cap judici. Ara ens estem 
acostant o allunyant dels quals pateixen. Ara ens estem acostant o allunyant de 
Crist. Ara estem decidint la nostra vida. !!!!!!!!
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EL DECISIU NO ÉS LA RELIGIÓ!!
La paràbola del «judici final» és, en realitat, una descripció grandiosa del veredicte 
final sobre la història humana. No és fàcil reconstruir el relat original de Jesús, però 
l'escena ens permet captar la «revolució» que ha introduït en l'orientació del món.!!
Allí estan gents de totes les races i pobles, de totes les cultures i religions. Es va a 
escoltar l'última paraula que ho esclarirà tot. Dos grups van emergint d'aquella 
munió. Uns són cridats a rebre la benedicció de Déu: són els que s'han acostat 
amb compassió als necessitats i han fet per ells el que podien. Uns altres són 
convidats a apartar-se: han viscut indiferents al sofriment dels altres.!!
El que va a decidir la sort final no és la religió en la qual un ha viscut ni la fe que ha 
confessat durant la seua vida. El decisiu és viure amb compassió ajudant a qui 
pateix i necessita la nostra ajuda. El que es fa a gents famolenques, immigrants 
indefensos, malalts desvalguts o empresonats oblidats per tots, se li està fent al 
mateix Déu. La religió més agradable al Creador és l'ajuda al que pateix.!!
En l'escena evangèlica no es pronuncien grans paraules com a «justícia», 
«solidaritat» o «democràcia». Sobren totes, si no hi ha ajuda real als quals 
pateixen. Jesús parla de menjar, roba, una mica de beure, un sostre per a protegir-
se.!!
No es parla tampoc «d’amor». A Jesús li resultava un llenguatge massa abstracte. 
No ho va usar pràcticament quasi mai. Ací es parla de coses tan concretes com 
«donar de menjar», «vestir», «allotjar», «visitar», «acudir». En el «vesprejar de la 
vida» no se'ns examinarà de l'amor; se'ns preguntarà què hem fet en concret 
davant les persones que necessitaven la nostra ajuda.!!
Aquest és el crit de Jesús a tota la humanitat: ocupeu-vos dels quals pateixen, 
cuideu als xicotets. Enlloc es construirà la vida tal com la vol Déu si no és alliberant 
a les gents del sofriment. Cap religió serà beneïda per ell si no genera compassió 
cap als últims.!!!!!!!!!!!!!
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LA SORPRESA FINAL!!
Els cristians portem vint segles parlant de l'amor. Repetim constantment que l'amor 
és el criteri últim de tota actitud i comportament. Afirmem que des de l'amor serà 
pronunciat el judici definitiu sobre totes les persones, estructures i realitzacions 
dels homes.!!
No obstant açò, amb aqueix llenguatge tan bell de l'amor podem estar ocultant amb 
freqüència el missatge autèntic de Jesús, molt més directe, senzill i concret.!
És sorprenent observar que Jesús amb prou faenes pronuncia en els evangelis la 
paraula «amor». Tampoc en aquesta paràbola que ens descriu la sort final dels 
homes.!!
Al final, no se'ns jutjarà de manera general sobre l'amor, sinó sobre alguna cosa 
molt més concret: Què hem fet quan ens hem trobat amb algú que ens 
necessitava? Com hem reaccionat davant els problemes i sofriments de persones 
concretes que hem anat trobant en el nostre camí?!!
El decisiu en la vida no és el que diem o pensem, la qual cosa creiem o escrivim. 
No basten tampoc els sentiments bells, la compassió o les protestes estèrils. 
L'important és ajudar a qui ens necessita.!!
La majoria dels cristians ens sentim satisfets i tranquils perquè no fem a ningú cap 
mal especialment greu.!!
Se'ns oblida que, segons l'advertiment de Jesús, estem preparant el nostre fracàs 
final, sempre que tanquem els nostres ulls a les necessitats dels altres o eludim 
qualsevol responsabilitat que no siga en benefici propi o ens acontentem amb 
criticar-ho tot, sense ajudar mai a ningú.!!
La paràbola de Jesús ens obliga a fer-nos preguntes molt concretes: estic fent 
alguna cosa per algú? a quines persones puc jo prestar ajuda? què faig jo perquè 
regne una mica més de justícia, solidaritat i amistat entre nosaltres? què més 
podria fer?!!
L'última i decisiu ensenyament de Jesús és aquesta: el regne de Déu és i serà 
sempre dels quals estimen al pobre i li ajuden en la seua necessitat. Açò és 
l'essencial i definitiu.!!
Només que, com diu Saint-Exupéry, «l'essencial és invisible als ulls» i queda ocult 
per a els qui no saben estimar gratis.!!
Un dia se'ns obriran els ulls i descobrirem amb sorpresa que l'amor és l'única 
veritat i que Déu regna allí on hi ha homes i dones capaces d'estimar i preocupar-
se pels altres.!
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MÉS QUE UNA ALMOÏNA!!
És bo recordar el text definitiu de la nostra existència, encara que ens sentim una 
vegada més molests davant la paraula de Jesús.!!
La nostra sort es decidirà a partir del nostre comportament pràctic davant el 
sofriment alié dels pobres, famolencs, malalts, empresonats... Aquesta serà la 
pregunta: Què has fet tu davant aquell germà al que vas trobar patint en la vida?!
Nosaltres ho hem volgut resoldre tot d'una manera molt senzilla: donant diners, 
aportant la nostra almoina i contribuint en les col·lectes.!!
Però, les coses no són tan senzilles. «Les exigències de l'amor que ací es 
demanen no se satisfan amb el sagrament dels diners, per la senzilla raó que la 
mateixa manera d'adquirir aquests diners torna a incrementar la pobresa que amb 
ell es vol remeiar» (J. B. Metz).!
L'amor als necessitats no pot quedar reduït a «donar diners», entre altres coses 
perquè no té sentit expressar la nostra solidaritat i compassió al necessitat amb 
uns diners adquirits potser de manera insolidària i sense compassió de cap classe.!!
Per a l'home bíblic, l'almoina tenia un contingut profund que avui se'ns escapa. 
L'almoina es designa en hebreu amb el terme «*sedaqa» que significa «justícia». 
Podríem dir que «donar almoina» equival a «fer justícia» en nom de Déu a els qui 
no li la fan els homes.!!
El nostre amor als necessitats no es pot reduir a una acció assistencial, encara que 
aquesta és totalment imprescindible davant situacions que no admeten demores.!!
Hem de descobrir la injustícia que es tanca en les nostres vides, aprenent a poc a 
poc a mirar-nos a nosaltres mateixos i mirar els nostres béns des dels ulls de les 
classes i els pobles pobres.!!
Avui com sempre se'ns demana donar un got d'aigua a qui trobem assedegat. Però 
se'ns demana a més, anar transformant la nostra societat al servei dels més 
necessitats i desposseïts.!!
Davant les injustícies concretes de la nostra societat, un cristià no pot pretendre 
una neutralitat ingènua, dient que no es vol «ficar en política».!!
D'una manera o d'una altra, amb les nostres actuacions o amb la nostra passivitat, 
tots «fem política», els individus i les institucions.!!
Per açò, no es tracta de decidir si farem política o no, sinó de plantejar-se a favor 
de qui farem política. Un creient que escolta les paraules de Jesús, seguisca el 
partit que seguisca, només pot fer una política: la que afavorisca als més 
necessitats i abandonats.!
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Qüestions per al diàleg!!
a) Anem per la vida amb els ulls oberts per descobrir les necessitats dels altres?!!
b) Fins a quin punt veig en les persones necessitades a Jesús? Com puc posar-
me al seu servei?



3.! SITUACIÓ DEL MÓN I RESPOSTA PARROQUIAL!!
EG 201. !
Ningú no hauria de dir que es manté lluny dels pobres perquè les seues opcions de 
vida impliquen prestar més atenció a altres afers. Aquesta és una excusa freqüent 
en ambients acadèmics, empresarials o professionals, i fins i tot eclesials. Si bé pot 
dir-se en general que la vocació i la missió pròpia dels fidels laics és la 
transformació de les distintes realitats terrenes perquè tota activitat humana siga 
transformada per l'Evangeli, ningú no pot sentir-se exceptuat de la preocupació 
pels pobres i per la justícia social: «La conversió espiritual, la intensitat de l'amor a 
Déu i al proïsme, el zel per la justícia i la pau, el sentit evangèlic dels pobres i de la 
pobresa, són requerits a tots». Tem que també aquestes paraules només siguen 
objecte d'alguns comentaris sense una veritable incidència pràctica. No obstant 
això, confie en l'obertura i les bones disposicions dels cristians, i vos demane que 
busqueu comunitàriament nous camins per acollir aquesta renovada proposta. !!
EG 207. !
Qualsevol comunitat de l'Església, en la mesura en què pretenga subsistir 
tranquil·la sense ocupar-se creativament i cooperar amb eficiència perquè els 
pobres visquen amb dignitat i per a incloure tothom, també correrà el risc de la 
dissolució, encara que parle de temes socials o critique els governs. Fàcilment 
acabarà sumida en la mundanitat espiritual, dissimulada amb pràctiques religioses, 
amb reunions infecundes o amb discursos buits. !!
EG 208. !
Si algú se sent ofès per les meves paraules, li dic que les expresse amb afecte i 
amb la millor de les intencions, lluny de qualsevol interès personal o ideologia 
política. La meua paraula no és la d'un enemic ni la d'un opositor. Només 
m’interessa procurar que aquells que estan esclavitzats per una mentalitat 
individualista, indiferent i egoista, puguen alliberar-se d'aquestes cadenes indignes 
i obtinguen un estil de vida i de pensament més humà, més noble, més fecund, que 
dignifique el seu pas per aquesta terra. !!
EG 210. !
És indispensable prestar atenció per estar prop de noves formes de pobresa i 
fragilitat en les quals som cridats a reconèixer Crist sofrent, encara que això 
aparentment no ens aporte beneficis tangibles i immediats: els sense sostre, els 
toxicodependents, els refugiats, els pobles indígenes, els ancians cada vegada 
més sols i abandonats, etc. Els emigrants em plantegen un desafiament particular 
pel fet de ser Pastor d'una Església sense fronteres que se sent mare de tots. Per 
això, exhorte els països a una generosa obertura, que en compte de témer la 
destrucció de la identitat local siga capaç de crear noves síntesis culturals. Que 
belles són les ciutats que superen la desconfiança malaltissa i integren els 
diferents, i que fan d'aquesta integració un nou factor de desenvolupament!       
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Que boniques són les ciutats que, fins i tot en el seu disseny arquitectònic, estan 
plenes d'espais que connecten, relacionen, afavoreixen el reconeixement de l'altre! !
	  

!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Qüestions per al diàleg,!!
a) Creus que la parròquia es troba al servei dels més necessitats?!!
b) Quins gestos concrets de servei als necessitats té la nostra parròquia?!!
c) Quines altres actituds hauríem de tindre a nivell individual i comunitari? 
Propostes concretes.



!
4.! PARTICIPACIÓ DELS CRISTIANS EN LA VIDA PÚBLICA.!!
EG 202.!
La necessitat de resoldre les causes estructurals de la pobresa no pot esperar, no 
sols per una exigència pragmàtica d'obtenir resultats i d'ordenar la societat, sinó 
per curar-la d’una malaltia que la torna fràgil i indigna i que només podrà portar-la a 
noves crisis. Els plans assistencials, que atenen certes urgències, només haurien 
de pensar-se com unes respostes passatgeres. Mentre no es resolguin radicalment 
els problemes dels pobres, renunciant a l'autonomia absoluta dels mercats i de 
l'especulació financera i atacant les causes estructurals de la desigualtat, no es 
resoldran els problemes del món i en definitiva cap problema. La desigualtat és 
arrel dels mals socials.!!
Gaudium et Spes 26. !
D’aquesta interdependència, cada dia més estreta, que es va estenent poc a poc a 
tot el món, es segueix que el bé comú, es a dir, eixa suma de condicions que 
permeten als individus i a les col·lectivitats aconseguir la seua pròpia perfecció més 
plena i de manera ràpida, huí es fa cada vegada més universal i implica, com a 
conseqüència, una sèrie de drets i deures que afecten a tot el gènere humà. Tota 
associació ha de tenir sempre en compte les necessitats i legítims desitjos d’altres 
grups, millor dit, l’interés pel bé comú de tota la família humana.!!!!
LOS CATÓLICOS EN LA VIDA PÚBLICA (C.E.E)!
60. La vida teologal del cristià té una dimensió social i encara política que neix de 
la fe en el Déu vertader, creador i salvador de l’home i de la creació sencera. 
Aquesta dimensió afecta a l’exercici de les virtuts cristianes o, el que és el mateix, 
al dinamisme sencer de la vida cristiana.!!
Des d’aquesta perspectiva adquireix tota la seua noblesa i dignitat la dimensió 
social i política de la caritat. Es tracta de l’amor eficaç a les persones, que 
s’actualitza en favor del bé comú de la societat.!!
61. Amb el que entenem per “caritat política” no es tracta sols ni principalment de 
suplir les deficiències de la justícia, encara que en ocasions siga necessari fer-ho. 
Ni molt menys es tracta d’encobrir amb una suposada caritat les injustícies d’un 
ordre establert i assegut en profundes arrels de dominació o explotació. Es tracta 
més bé d’un compromís actiu i operant, fruit de l’amor cristià als demés homes, 
considerats com germans, en favor d’un món just i més fratern, amb especial 
atenció a les necessitats dels més pobres.!!
62. L’entrega personal a aquesta tasca requereix generositat i desinterès personal. 
Quan falta aquest esperit, la possessió del poder pot convertir-se en un mitjà per 
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buscar el propi profit o la pròpia exaltació al preu del vertader servei a la comunitat, 
que deu tindre sempre la prioritat en qualsevol actuació pública.!!!
63. Impera en la nostra societat un judici negatiu en contra a tota activitat pública i 
encara més contra qui a ella es dediquen. Nosaltres volem subratllar ací la noblesa 
i dignitat moral del compromís social i polític i les grans possibilitats que ofereix per 
a créixer en la fe i en la caritat, en l’esperança i en la fortalesa, en el despreniment i 
en la generositat, quan el compromís social i polític es viscut amb vertader esperit 
cristià es transforma en una dura escola de perfecció i en un exigent exercici de les 
virtuts. La dedicació a la vida política deu ser reconeguda com una d eles més 
altes possibilitats morals i professionals de l’home.  !!
74. En tot cas, el cristià i el ciutadà vertaderament lliures no han de sotmetre els 
imperatius de la seua consciència a les imposicions del grup o partit en el que 
militen.!

!!!!!!!
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Qüestions per al diàleg.!!
a) És necessari que els cristians ens comprometem pel bé comú a través de la 
caritat política?!!
b) Davant els problemes socials, !
! i.  Adoptem posicionaments no dialogants i de queixa?!
! ii. Com eixir d’aquestes situacions?!!
c) Col·laborem amb altres ciutadans “encara que no compartisquen la fe en 
obres, accions, partits, associacions... en favor dels altres?!!
d) Quines opcions concretes podríem prendre per a que la nostra aportació a la 
millora de la societat siga coherent amb la nostra fe?!



!!!!!
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