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EN CRIST ÉS IL·LUMINAT L’ENIGMA DEL DOLOR I DE LA MORT 

Jesucrist,  anyell  innocent,  amb  la  seva  sang

vessada lliurement, ens va merèixer la vida, en ell Déu

ens  reconcilià  amb  si  mateix  i  entre  nosaltres  i  ens

arrencà de la servitud del diable i  del pecat; talment

que cadascun de nosaltres pot dir amb l’Apòstol: el Fill

de Déu «em va estimar i es va entregar ell mateix per

mi»  (Gal  2,20).  Patint  per  nosaltres,  no  sols  va  donar

exemple perquè seguim les seves petjades sinó que va

restaurar també el camí pel qual, si el recorrem, la vida i

la mort són santificades i prenen un nou sentit.
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El cristià, fet semblant a la imatge del Fill, que és el

primogènit  entre  molts  germans,  rep les  «primícies  de

l’Esperit» (Rom 8,23), que el capaciten per a complir la

nova  llei  de  l’amor.  Per  aquest  Esperit,  que  és  la

«penyora de l’heretat» (Ef. 1,14), tot l'home és restaurat

interiorment, fins a la «redempció del cos» (Rom 8,23): «I,

si habita en vosaltres l'Esperit d'aquell qui va ressuscitar

Jesús d'entre els morts, també, gràcies al seu Esperit que

habita en vosaltres, aquell  que va ressuscitar  Jesucrist

d’entre els morts donarà vida als vostres cossos mortals»

(Rom 8,11) Certament assetgen el cristià la necessitat i

el  deure  de  lluitar  contra  el  mal  a  través  de  moltes

tribulacions, i també de sofrir la mort; però, associat al

misteri  pasqual,  configurat  a la mort  de Crist,  anirà a

l’encontre de la resurrecció, enfortit per l’esperança.

Això no sols és vàlid per als cristians, sinó també per

a tots els homes de bona voluntat, en el cor dels quals

la gràcia actua d’una manera invisible.  Crist  va morir

per tots, i la vocació última de l’home és efectivament

una de sola, és a dir,  divina. Hem de sostenir,  doncs,

que  l’Esperit  Sant  ofereix  a  tothom  la  possibilitat

d'associar-se  a  aquest  misteri  pasqual  de  la  manera

que Déu sap. 



Tal  i  tan gran és el  misteri  de l’home, que per als

creients és il·luminat per la revelació cristiana. Per Crist i

en Crist, doncs, és il·luminat l’enigma del dolor i de la

mort, que, fora del seu Evangeli, ens aclapara. Crist va

ressuscitar, va destruir la mort i ens va donar la vida a fi

que, fills en el Fill, clamem en l’Esperit: Abba, Pare!

De la constitució pastoral  “Gaudium et spes”,  del

Concili Vaticà II, sobre la relació de l’Església en el mon

contemporani. 

XIII JORNADES DE FORMACIÓ I ANIMACIÓ PASTORAL

Tindran  lloc  del  12  al  15  de  novembre per  a  la

Vicaria del Llobregat a la Casa de l’Església (Sant Feliu

de Llobregat), de les 21 a les 22.30 h. El lema d’enguany

és «Vocació i missió. Caminem junts com a Església». 

SANTORAL

Dilluns 12 de novembre: Sant Josafat, bisbe i màrtir. 

Dijous  15  de  novembre: Sant  Albert  el  Gran,  bisbe  i

doctor de l’Església. 

Dissabte 17 de novembre: Santa Isabel d’Hongria



DIFUNTS

16 de novembre: a les 19h. 

 Francesc Negra i Montserrat Casanoves (Can Guitart)

CATEQUESIS    

De primera comunió: Dimarts, Dimecres i Divendres de

18h a 19h. 

De continuïtat i primer de confirmació:  Divendres de 

18h a 19h.                                           

De segon de confirmació: Dijous de 19 a 20h. 

ANUNCIS DE PRÓPERS ESDEVENIMENTS 

Dimarts 14 de novembre: 

De 19:30h a 20:30h. Sessió de Bíblia. 

Dijous 15 de novembre: 

De 9 a 13h Adoració al Santíssim matinal. 

Dissabte 17 de novembre: 

De 10h a 13:30h.  Trobada de visitadors  i  voluntaris

de la Pastoral de la salut a la Casa de l’Església.  

A las 21:30h Trobada formativa per a famílies seguint

el llibre de Jesús de Natzaret de Joseph Ratzinger. 


