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EL DIUMENGE DE RAMS
Diumenge vinent, amb el dia de Diumenge de Rams iniciarem la celebració de la Setmana Santa. Tots
sabem que és la setmana dedicada a fer memòria especial del misteri central de la nostra fe cristiana
la mort i resurrecció de Jesucrist, el Salvador. Dies tant de celebracions litúrgiques especials i de
manifestacions religioses, com de festa social i laboral.
Tots ens trobarem envoltats d’uns dies que, potser, ens facilitaran unes circumstàncies que afavoriran
l’ambient i l’oportunitat de poder reflexionar i pregar perquè gaudirem de més calma i silenci que ens
ajudin a aprofundir més sobre el sentit central, com he dit, de la nostra fe, contemplant el drama i la
glorificació de Jesús com a cap dalt de la seva vida en el nostre món, expressió del seu amor, com a
Fill de Déu, a favor de tota la humanitat.
Sóc conscient que el ritme de vida, fins i tot en els dies festius, també és accelerat perquè sempre,
avui dia, ho és. També és ocasió perquè els més petits de la família es quedin per casa i hi ha més
tabola que del normal. Fins i tot, tal volta, els pares surten i els avis són els responsables de vetllar
pels nets. Tot plegat pot cap girar els plans de calma i silenci que he dit. Crec, però, que d’una o altra
manera es poden trobar moments per a la reflexió i la pregària.
Com que això, no acostuma a ser el normal, costa trobar el moment adequat, però hem de saber-los
trobar enmig de les trifulgues de la vida. Com sempre ens haurem de recordar que és necessari cercar
estones que podem dedicar explícitament a estar en comunió amb el Senyor. A llegir l’evangeli o
d’altres textos bíblics per a fer-ne pregària i anar connectant amb el Jesús que se’ns dóna a conèixer
en els moments més importants de la seva vida i, amb el do del seu Esperit, ens va treballant per
dintre perquè anem assolint els valors del seu Regne que sorgeixen de la seva Paraula escrita, per a
ser viscuts, doncs, són l’expressió de la voluntat del nostre Déu i Pare.
Ser conscients d’això, ens ajudarà a anar-nos identificant amb tot el que aquests dies celebrem i
contemplem en les celebracions, especialment solemnes, de la nostra litúrgia.
Hem de tenir en compte que no es tracta de participar de les celebracions amb la mera assistència.
Cal que tots ens hi preparem per unir-nos de cor a donar gràcies amb tots els germans i germanes de
la comunitat reunida, per tota l’acció salvadora de Jesús que celebrem i fem present, un any més, en la
nostra assemblea cristiana.
Participem de les celebracions, però, preparem el nostre esperit perquè ens siguin més profitoses. No
esperem en el que es farà, sinó en el què aportem cadascú a la celebració de participació en el cant, la
pregària, l’atenció sincera, l’escolta de la Paraula de Déu, prestant algun servei,...perquè tots som
protagonistes, ja que Déu es fa present enmig nostre si és que de veritat estem reunits en el seu nom i
per acollir la seva gràcia, a la llum del gest d’amor de Jesús en la seva mort i l’esplendorosa glòria de
la seva resurrecció a favor nostre.
Mn. Joaquim Rius

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Jn 12, 20-33
Unos peregrinos griegos que han venido a celebrar la Pascua de los judíos se acercan a Felipe con
una petición: «Queremos ver a Jesús». No es curiosidad. Es un deseo profundo de conocer el
misterio que se encierra en aquel hombre de Dios. También a ellos les puede hacer bien.
A Jesús se le ve preocupado. Dentro de unos días será crucificado. Cuando le comunican el deseo
de los peregrinos griegos, pronuncia unas palabras desconcertantes: «Llega la hora de que sea
glorificado el Hijo del Hombre». Cuando sea crucificado, todos podrán ver con claridad dónde está su
verdadera grandeza y su gloria.
Probablemente nadie le ha entendido nada. Pero Jesús, pensando en la forma de muerte que le
espera, insiste: «Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí». ¿Qué es lo que se
esconde en el crucificado para que tenga ese poder de atracción? Sólo una cosa: su amor
increíble a todos.
El amor es invisible. Sólo lo podemos ver en los gestos, los signos y la entrega de quien nos
quiere bien. Por eso, en Jesús crucificado, en su vida entregada hasta la muerte, podemos percibir el
amor insondable de Dios. En realidad, sólo empezamos a ser cristianos cuando nos sentimos atraídos
por Jesús. Sólo empezamos a entender algo de la fe cuando nos sentimos amados por Dios.
Para explicar la fuerza que se encierra en su muerte en la cruz, Jesús emplea una imagen sencilla que
todos podemos entender: «Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si
muere, da mucho fruto». Si el grano muere, germina y hace brotar la vida, pero si se encierra en su
pequeña envoltura y guarda para sí su energía vital, permanece estéril.
Esta bella imagen nos descubre una ley que atraviesa misteriosamente la vida entera. No es una
norma moral. No es una ley impuesta por la religión. Es la dinámica que hace fecunda la vida de
quien sufre movido por el amor. Es una idea repetida por Jesús en diversas ocasiones: Quien se
agarra egoístamente a su vida, la echa a perder; quien sabe entregarla con generosidad genera más
vida.
No es difícil comprobarlo. Quien vive exclusivamente para su bienestar, su dinero, su éxito o
seguridad, termina viviendo una vida mediocre y estéril: su paso por este mundo no hace la vida más
humana. Quien se arriesga a vivir en actitud abierta y generosa, difunde vida, irradia alegría, ayuda a
vivir. No hay una manera más apasionante de vivir que hacer la vida de los demás más humana
y llevadera. ¿Cómo podremos seguir a Jesús si no nos sentimos atraídos por su estilo de vida?
José Antonio Pagola

INTENCIONS DE MISSA:
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Ferran Tost;Joan Vila Casas.
difunts família Vila-Oliveras.
Manuel Pillaca.

DIUMENGE DE RAMS

+ REUNIONS:
DIMECRES dia 28, a les 21’15h grup de “Justícia i Pau”.
DIJOUS dia 29, els arxiprestos amb el nostre Bisbe.
DIVENDRES dia 30,preveres de l’arxiprestat,a la Casa de l’Església.

+ CELEBRACIONS COMUNITÀRIES DE LA PENITÈNCIA O CONFESSIÓ
Divendres dia 30, a les 20’30 amb la presència de varis confessors.
Dimarts dia 3 d’Abril, a les 20’30 amb la presència d’un sol confessor.

+ DIUMENGE DE RAMS:
Benedicció abans de cada missa: Dissabte
a les 20h.
Diumenge a les 11h.
I a les 12’30h. a la Pl. Mn. Cinto Verdaguer
+ VIA-CRUCIS:
Aquest diumenge, 25 de Març, farem el Via-Crucis al monestir de Mont-Sió d’Esplugues, a les 6 de
la tarda.
Diumenge vinent, dia de Rams, 1 d’Abril, també a les 6 de la tarda, a la residència d’avis Ntra.Sra.
de Lourdes, del nostre poble.
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