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Bisbat de St. Feliu de Llobregat

LA VIDA CRISTIANA ÉS LA RESPOSTA
AGRAÏDA A UN PARE GENERÓS
Seguim parlant dels manaments. Tal com hem dit, més
que manaments són les paraules de Déu al seu poble perquè
camini bé; paraules amoroses d’un Pare. Les deu Paraules
comencen així: «Jo sóc el Senyor, el teu Déu, que t’he fet sortir
de la terra d’Egipte, de la condició servil» (Ex 20,2). Aquest
començament podria semblar estrany a les lleis reals que
segueixen. Però no és així.
Per què aquesta proclamació que Déu fa d’Ell mateix i
d’alliberament? Perquè s’arriba al Mont Sinaí després d’haver
travessat el Mar Roig: el Déu d’Israel primer salva, després
demana confiança. O sigui: el Decàleg comença amb la
generositat de Déu. Déu no demana mai sense haver donat

primer. Mai. Primer salva, primer dóna, després demana. Així és
el nostre Pare, bon Déu.
Entenguem la importància de la primera declaració: «Sóc
el Senyor, el teu Déu». Hi ha una possessió, hi ha una relació, li
pertanyem. Déu no és un estrany: és el teu Déu. Això il·lumina
tot el Decàleg i també revela el secret de l’acció cristiana,
perquè és la mateixa actitud de Jesús que diu: «Com el Pare
m’ha estimat, també jo us he estimat» (Jn 15,9). Crist és
l’estimat del Pare i ens estima amb aquest amor. No parteix de
si mateix sinó del Pare. Sovint les nostres obres fallen perquè
partim de nosaltres mateixos i no de l’agraïment. I qui parteix
d’ell mateix, on arriba? Arriba a si mateix! És incapaç de fer
camí, torna a si mateix. És precisament aquella actitud egoista
que, fent broma, la gent diu: “Aquesta persona és un jo, amb
mi i per a mi”. Surt de si mateix i torna a si mateix.
La vida cristiana és sobretot la resposta agraïda a un Pare
generós.

Els

cristians

que

només

compleixen

“deures”

demostren que no tenen una experiència personal d’aquell
Déu que és “nostre”. Jo he de fer això, això, allò … Només
deures. Però et manca quelcom! Quin és el fonament
d’aquest deure? El fonament d’aquest deure és l’amor de Déu
Pare, que primer dóna, després mana. Posar la llei abans que
la relació no ajuda el camí de la fe. Com pot un jove desitjar
ésser cristià, si partim d’obligacions, compromisos, coherències
i no de l’alliberament? Ser cristià és un camí d’alliberament! Els

manaments t’alliberen del teu egoisme i t’alliberen perquè és
l’amor que t’empeny endavant. La formació cristiana no es
basa en la força de voluntat, sinó en l’acceptació de la
salvació, en deixar-se estimar: primer el Mar Roig, després el
Mont Sinaí. Primer la salvació: Déu salva el seu poble en el Mar
Roig; després en el Sinaí li diu què ha de fer. Aquell poble sap
que aquestes coses les fa perquè ha estat salvat per un Pare
que l’estima.
Papa Francesc.
Fragment de la Catequesis del dia 27 de juny de 2018.

ANUNCIS DE PRÓPERS ESDEVENIMENTS
Dilluns 1 d’octubre: a les 20h. Reunió de la junta de Càritas.
Dimecres 3 d’octubre: a les 19:30h. Reunió de Litúrgia.
Dijous 4 d’octubre:

de 9h a 13h. Adoració del santíssim

matinal.
a les 18h Missa a la Masia de Can Codina recordant el pas
de Sant Francesc per Sant Joan Despí. A les 19:30h litúrgia de
la paraula amb comunió a la Parròquia.
Divendres 5 d’octubre: de 19:30h a 21h. Adoració del santíssim
vespertina.
Diumenge 14 d’octubre: a les 18h ordenació presbiteral del
diaca Mario Pardo Hernansanz.

CATEQUESIS
Inici de catequesis.
De primera comunió: Dimarts 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.
DIFUNTS

Dimarts 2 d’octubre: a les 19h. Juan Cobacho Linares.
Divendres 5 d’octubre: a les 19h. Int. Dft. Carmen Prieto
Expósito.
91ª. ROMERIA A MONTSERRAT 12-14 D’OCTUBRE.
El dia 13 d’octubre:
La parròquia ofereix la possibilitat d’anar un sol dia. A
l’arribada a Montserrat rosari pel camí dels degotalls, missa a
les 12h al cambril i tornada a Sant Joan des de Montserrat a les
18h. Podeu apuntar-vos a la sagristia, preu 10€.
SANTORAL
Dilluns 1 d’octubre: Santa Teresa de l’Infant Jesús.
Dimarts 2 d’octubre: Sants Àngels de la Guarda.
Dijous 4 d’octubre: Sant Francesc d’Assis.

