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EL FENÒMEN  DE  LA  IMMIGRACIÓ 
I   NOSALTRES 

 
Com alguns ja sabeu, uns dies abans de les eleccions municipals es varen fer públiques 
unes conclusions a les que varen arribar les entitats que formen la Plataforma d’entitats 
Cristianes amb els Immigrants, dirigides als candidats dels diferents partits.  
A la llum d’aquelles conclusions i amb l’ajuda d’altra documentació m’ha semblat bé fer 
arribar a la vostra opinió aquesta que es fonamenta en un criteri cristià i pot servir per 
enderrocar murs que tanquen davant de persones que com a nouvinguts un dia entre 
nosaltres (i que ara molts d’ells ja conviuen normalment en les nostres poblacions) són 
conciutadans que tenen els mateixos drets i deures que els que som autòctons. 
La plataforma demanava en concret:”Que es simplifiquin els tràmits burocràtics i 
s’unifiquin els criteris i requeriments que es demanen a les persones immigrades en tot 
allò relacionat amb la seva situació jurídica” 
“Que no es dificulti l’accés dels immigrants a l’empadronament, necessari per exercir 
drets bàsics com la sanitat i l’ensenyament, ja que podria comportar l’exclusió social”. 
“Que es facin més esforços per afavorir una adequada integració entre autòctons i 
nouvinguts, entre majoria i minories culturals. És necessari que es fonamenti la 
participació de tots els ciutadans en tot tipus d’activitats culturals i festives i en els mitjants 
de comunicació públics locals”. 
“Que es promogui, juntament amb d’altres administracions, l’accés a un habitatge digne 
per a tothom”. 
“Que es desenvolupin polítiques actives de relació a l’ús d’espais públics per tal d’afavorir la 
interrelació i la coneixença mútua entre tots els veïns autòctons i nouvinguts”. 
“Que es respecti plenament la llibertat religiosa de tots, que inclou el dret a manifestar 
públicament les pròpies creences i exercir en condicions i llocs dignes les pràctiques 
religioses”. 
 
Potser tot això ens ve de nou perquè hem estat segles sense coneixement de la diversitat 
cultural i religiosa en la convivència social, almenys de fora de l’Estat. 
Les diferències de procedència interior, també ens continuen costant perquè han estat 
instrument d’imposició política i sense afany d’integració i complementació cultural i 
religiosa, sinó d’arraconament de la realitat autòctona, tant cultural com lingüística. 
 
Ara, les circumstàncies han variat una mica aquí, val la pena que les aprofitem, també en el 
camp de l’expressió religiosa, perquè anem afavorint l’assumí el que ve de fora i el donar a 
conèixer el que ens és propi, amb tota la seva riquesa i sense complexes.  
                                                                  Mn. Joaquim Rius 
 
 



COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY :Jn 14,15-21                                                               

Una Iglesia formada por cristianos que se relacionan con un Jesús mal conocido, poco amado y 
apenas recordado de manera rutinaria, es una Iglesia que corre el riesgo de irse extinguiendo. Una 
comunidad cristiana reunida en torno a un Jesús apagado, que no seduce ni toca los 
corazones, es una comunidad sin futuro. En la Iglesia de Jesús necesitamos urgentemente una 
calidad nueva en nuestra relación con él. Necesitamos comunidades cristianas marcadas por la 
experiencia viva de Jesús. Todos podemos contribuir a que en la Iglesia se le sienta y se le viva a 
Jesús de manera nueva. Podemos hacer que sea más de Jesús, que viva más unida a él. ¿Cómo? 

Juan recrea en su evangelio la despedida de Jesús en la última cena. Los discípulos intuyen que 
dentro de muy poco les será arrebatado. ¿Qué será de ellos sin Jesús? ¿A quién le seguirán? 
¿Dónde alimentarán su esperanza? Jesús les habla con ternura especial. Antes de dejarlos, 
quiere hacerles ver cómo podrán vivir unidos a él, incluso después de su muerte. 

Antes que nada, ha de quedar grabado en su corazón algo que no han de olvidar jamás: «No os 
dejaré huérfanos. Volveré». No han de sentirse nunca solos. Jesús les habla de una experiencia 
nueva que los envolverá y les hará vivir porque los alcanzará en lo más íntimo de su ser. No los 
olvidará. Vendrá y estará con ellos. 

Jesús no podrá ya ser visto con la luz de este mundo, pero podrá ser captado por sus seguidores 
con los ojos de la fe. ¿No hemos de cuidar y reavivar mucho más esta presencia de Jesús 
resucitado en medio de nosotros? ¿Cómo vamos a trabajar por un mundo más humano y una 
Iglesia más evangélica si no le sentimos a él junto a nosotros? 

Jesús les habla de una experiencia nueva que hasta ahora no han conocido sus discípulos mientras 
lo seguían por los caminos de Galilea: «Sabréis que yo estoy con mi Padre y vosotros conmigo». 
Esta es la experiencia básica que sostiene nuestra fe. En el fondo de nuestro corazón cristiano 
sabemos que Jesús está con el Padre y nosotros estamos con él. Esto lo cambia todo. 

Esta experiencia está alimentada por el amor: «Al que me ama…yo también lo amaré y me revelaré 
a él». ¿Es posible seguir a Jesús tomando la cruz cada día, sin amarlo y sin sentirnos amados 
entrañablemente por él? ¿Es posible evitar la decadencia del cristianismo sin reavivar este amor? 
¿Qué fuerza podrá mover a la Iglesia si lo dejamos apagar? ¿Quién podrá llenar el vacío de 
Jesús? ¿Quién podrá sustituir su presencia viva en medio de nosotros?  

                                                                                                                    José-Antonio Pagola                                                                          

• INTENCIONS DE MISSA: 
 
DISSABTE:28  20h Difunts Família Bosch-Salinas. 
DIUMENGE:29 11h 

  13h 
Mn. Miquel Alayrach Heredero 
 

DILLUNS: 30  20h. Difunts Família Bosch-Piquet. 
DIMARTS:31 20h.  
DIMECRES:1 20h.  
DIJOUS:2 20h Difunts Família Miró-Castillo. 
DIVENDRES:3 20h  
DISSABTE:4 20h Difunts Família Rosell-Bosch. 
DIUMENGE:5                   11h   

13h. 
Florenci i Maria 
Difunts Família Junquera-Ezquerra. 

  
• REUNIONS: 

DIMECRES 1
                        A les 21’15h. grup de “Justícia i Pau” 

, a les 17h. grup de “Vida Creixent” 

DIVENDRES 3
 

, a les 17’30h. fi de curs de la catequesi. 

• BAPTISME: 
Aquest dissabte ha rebut el baptisme: Juliana Nevés Feijoo. Donem gràcies a Déu. 
 



• ORDENACIÓ: 
Aquest dilluns, dia 30, a 2/4 de 8 del vespre i a la parròquia de St. Vicenç de Sarrià, el seminarista 
d’aquesta parròquia: En Sergi Sicília Sansi, rebrà els ministeris de Lector i Acòlit en la celebració de 
l’eucaristia que presidirà el cardenal arquebisbe de Barcelona, Mns. Lluís Martínez Sistach. 
La celebració es farà allà per ser el dia de la dedicació al Beat Pere Tarrés,prevere, que està 
enterrar en aquella església parroquial. 
 
 

DIUMENGE VINENT COL·LECTA 
EXTRA PER LA PARRÒQUIA 
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