
 

PAPA FRANCESC. MISSATGE ALS 
PARTICIPANTS EN EL CONGRÉS 
VIRTUAL CONTINENTAL DE VIDA 
RELIGIOSA (del 13 al 15 d’agost del 
2021). 
 
«Vuestra presencia [la vida religiosa] es 
necesaria para que pueda darse y 
desarrollarse, por supuesto, una teología 
inculturada, que pueda ser adecuada a la 

realidad local, que pueda ser vehículo de evangelización. No olvidemos 
que una fe que no sea inculturada no es auténtica.  Por ello, los invito 
a entrar en aquello que nos va a dar en esa realidad, que nos va a dar 
el verdadero sentido de una cultura que es en el alma de los pueblos. 
Entren en la vida del pueblo fiel, entren con respeto a sus costumbres, 
a sus tradiciones tratando de llevar adelante la misión de inculturar la 
fe, y de evangelizar la cultura. Es un binomio, inculturar la fe y 
evangelizar la cultura. Valorando lo que el Espíritu Santo ha sembrado 
en los pueblos, que es también un don para nosotros. 
Cuando no se da esta inculturación, la vida cristiana y más la vida 
consagrada termina en las posturas gnósticas más aberrantes y 
ridículas. Lo hemos visto, por ejemplo, en el mal uso de la liturgia, por 
ejemplo. Lo importante es la ideología y no la realidad de los pueblos, 
y eso no es Evangelio. No se olviden del binomio: inculturizar la fe y 
evangelizar la cultura. 
La vida consagrada es experta en comunión; la vida consagrada es 
itinerante, es promotora de fraternidad. Sin embargo, en nuestro 
tiempo se enfrenta a la tentación de “la supervivencia”. Cuántas veces 
ustedes hacen las cuentas sobre cuántos religiosos o cuántas religiosas 
tiene mi congregación o las curvas de decrecimiento. Es una tentación 
la de la supervivencia. Es bueno renunciar al criterio de los números, al 
criterio de la eficacia, que podría convertirlos a ustedes en discípulos 
temerosos, encerrados en el pasado y abandonados a la nostalgia. Esa 
nostalgia que son en el fondo los cantos de sirena de la vida religiosa. 
Ante esto, la estrategia y la decisión más sensatas serían aprovechar la 
oportunidad de recorrer con el Señor los caminos de la esperanza, 
reconociendo que el fruto está bajo la guía exclusiva del Espíritu 
Santo». 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: NASCUTS PER NO MORIR» 
La nostra vida té els seus propis límits. Som efímers, humanament 
parlant. Però gràcies a la fe en Aquell que ve de Déu, sabem que no 
morirem mai. Allò que ha viscut Jesús és per nosaltres la primícia del 
que també viurem nosaltres. I d’entre tots, Maria, la mare de Jesús, 
de Déu i de l’Església, és la que ens mostra la certesa de la Pasqua 
eterna a la que tots estem cridats.  
L’Evangeli d’aquest diumenge recull el càntic de Maria. En ell hi 
veiem la joia i l’esperança que supera els propis límits, i és que de fet, 
la fe és per a tos nosaltres un veritable creixement en la confiança 
certa que l’Amor de Déu és sempre vencedor. El mateix Amor que ha 
fet que la vida de Jesús tingués un veritable sentit de servei a la 
humanitat i de mediació entre Déu i els homes. Un vida plena de 
misericòrdia i d’autoritat, digna de fe. Doncs, bé, aquest Amor del 
Pare realitzat plenament en el seu Fill, s’estén vers tota la humanitat, 
i Maria és la mostra d’allò que estem cridats a viure: la resurrecció. 
Hem nascut per no morir, vet aquí la lògica de l’Evangeli. Som cridats 
a la vida eterna, aquella que comença aquí a la terra per la fe, i 
enalteix la nostra vida. La resurrecció es mostra ben present en 
nosaltres quan no oblidem l’Amor de Déu que fonamenta la nostra 
vida i ens permet de viure una fraterna relació amb les generacions 
que ens han precedit i amb les que venen darrera nostre. El càntic de 
Maria ho diu amb molta claredat: l’amor de Déu s’estén de generació 
en generació. Tant de bo, més enllà dels conflictes domèstics que 
tots compartim d’una manera o d’una altra, puguem transmetre, 
descobrir i gaudir l’Amor que Déu té per nosaltres. Amb els més 
propers, curiosament sembla que és amb els qui més difícil ho tenim 
per descobrir l’Amor. Maria visqué algun moment de sorpresa 
davant els pensaments i accions del seu propi Fill. Però Jesús no 
s’estalvià mai de comunicar l’Amor de Déu. Siguem, avui, en la festa 
de l’Assumpció de Maria, dels qui rebem i comuniquem aquesta 
estimació de Déu, que omple el nostre cor i ens convida a viure la 
resurrecció. 

Mn. Daniel Palau 

 



 

 

 

HORARIS DE MISSA 

Dilluns i divendres a les 19h. 

Dimarts i dimecres missa 

compartida a les 19h. Dissabte a les 

20. Diumenge missa a les 12h.  

 

 

INTENCIONS 

Dissabte 14: Carme Bacarisses Jorba 

/ Diumenge 15: Luis Alberto 

Ocampos. Adriano Gabriel Espinosa 

Pimentel. 
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HORARIS DE MISSA  

Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte  

a les 18h. Diumenge a les 10’30h. 

 

 

INTENCIONS 

Dissabte 14: Josep Maria Boltà. Josep 

Morral Termes / Diumenge 15: 

Montserrat Boltà Cañellas. Salvador 

Ros i Dolors Roca i família. Joan 

Ribas. Josep Martí Tor. 
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Càntic de Maria 
 

La meva ànima magnifica el Senyor, 

el meu esperit celebra el Déu que em salva, 

perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa. 

Des d’ara totes les generacions em diran 
benaurada, 

perquè el Totpoderós obra en mi meravelles. 

El seu nom és sant, 

i l’amor que té als qui creuen en ell 

s’estén de generació en generació. 

Les obres del seu braç són potents: 

dispersa els homes de cor altiu, 

derroca els poderosos del soli 

i exalça els humils. 

Omple de béns els pobres, 

i els rics se’n tornen sense res. 

Ha protegit Israel, el seu servent, 

com ho havia promès als nostres pares; 

s’ha recordat del seu amor a Abraham 

i a la seva descendència per sempre 
 
 

(Lc 1,46-56) 


