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   LA   JOIA   D’ENVELLIR    
 

Fa temps em vingué a les mans un llibre conegut que es titulava amb el mateix enunciat 
d’aquest escrit. No pretenc donar cap resum, ni comentar apartats del mateix, sinó oferir el 
que m’ha suggerit el record d’aquest títol. 
Suposo que el fet d’envellir i, quan ja comences a veure la porta d’entrada, es fa més difícil 
enfocar la vida per un camí de joia perquè amb una mirada global només s’aprecien les 
limitacions pròpies de l’edat i que es posaran sobre les pròpies espatlles. 
Amb tot, hi ha un valor molt gran que, mirat des de la fe, pots constatar i és que t’adones 
que per més anys que hagin passat 
tot el que són valors de l’esperit i fins ètics o morals perseveren perquè no envelleixen sinó 
que es matisen però es poden viure amb tota la dinàmica que correspongui al moment. 
Els valors de la justícia, la pau, l’amor universal, el bé,el diàleg, el perdó, la comprensió, la 
convivència, l’amistat...són valors que no envelleixen i es poden oferir sempre mentre 
estiguem vius als qui ens envolten. 
El que sí, en algunes persones passa, és que es tanquen en els seus problemes i en 
dificultats personals físiques, i no donen possibilitat de viure adaptant-se al moment que 
tenen de vida. 
El millor és saber encaixar les possibilitats que t’ofereixen l’edat, l’estat físic, l’autonomia,...i 
fer el que hom pugui enmig d’aquestes circumstàncies. No cal pensar en el passat, que no 
tornarà. No cal fer massa projectes de futur, que ja és limitat.  
Cal viure el present, d’avui, amb tot l’entusiasme del que es pugui fer i oferir-te com a 
servei pels que ens envolten en la vida. 
Quan hom sap encaixar el moment que viu, també és conscient de les seves possibilitats i 
duent a terme alguna activitat apropiada, el fet de practicar alguna afició, de visitar 
persones amigues, fer alguna pràctica d’exercici físic...tot plegat fa que la persona visqui 
de veritat el que pot i amb l’al·lusió de fer el que veritablement pot dur a terme. 
Cal posar-se amb l’actitud del realisme més optimista sense enyorances del passat 
(només amb les que es poden explicar als nets com experiència o amb els de la mateixa 
quinta per contrastar maneres). 
També en el camp espiritual hom es pot enriquir amb la lectura de la Paraula de Déu, amb 
moments d’oració, amb la pregària d’intercessió pels que són responsables de tirar 
endavant la societat i per tot el jovent que va assumint la responsabilitat del demà...i tots 
els dons de l’Esperit que tenim, i que no envelleixen, es pot oferir un ambient agradable 
amb la manera de viure que ofereix pau a la família perquè hom s’adona de la joia amb 
que l’avi(a) es va fent gran.                                                                              Mn.Joaquim Rius 

 
 
 
 
   



COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Lc 24, 13-35 

 
Dos discípulos de Jesús se van alejando de Jerusalén. Caminan tristes y desolados. En su 
corazón se ha apagado la esperanza que habían puesto en Jesús, cuando lo han visto 
morir en la cruz. Sin embargo, continúan pensando en él. No lo pueden olvidar. ¿Habrá 
sido todo una ilusión? 
Mientras conversan y discuten de todo lo vivido, Jesús se acerca y se pone a caminar con 
ellos. Sin embargo, los discípulos no lo reconocen. Aquel Jesús en el que tanto habían 
confiado y al que habían amado tal vez con pasión, les parece ahora un caminante 
extraño. 
 

Jesús se une a su conversación. Los caminantes lo escuchan primero sorprendidos, pero 
poco a poco algo se va despertando en su corazón. No saben exactamente qué. Más tarde 
dirán: “¿No estaba ardiendo nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino?” 
Los caminantes se sienten atraídos por las palabras de Jesús. Llega un momento en que 
necesitan su compañía. No quieren dejarlo marchar: “Quédate con nosotros”. Durante la 
cena, se les abrirán los ojos y lo reconocerán. Este es el primer mensaje del relato:  
 
Cuando acogemos a Jesús como compañero de camino, sus palabras pueden despertar 
en nosotros la esperanza perdida. 
Durante estos años, muchas personas han perdido su confianza en Jesús. Poco a poco, 
se les ha convertido en un personaje extraño e irreconocible. Todo lo que saben de él es lo 
que pueden reconstruir, de manera parcial y fragmentaria, a partir de lo que han 
escuchado a predicadores y catequistas. 
 

Sin duda, la homilía de los domingos cumple una tarea insustituible, pero resulta 
claramente insuficiente para que las personas de hoy puedan entrar en contacto directo y 
vivo con el Evangelio. Tal como se lleva a cabo, ante un pueblo que ha de permanecer 
mudo, sin exponer sus inquietudes, interrogantes y problemas, es difícil que logre 
regenerar la fe vacilante de tantas personas que buscan, a veces sin saberlo, encontrarse 
con Jesús. 
 

¿No ha llegado el momento de instaurar, fuera del contexto de la liturgia dominical, un 
espacio nuevo y diferente para escuchar juntos el Evangelio de Jesús? ¿Por qué no 
reunirnos laicos y presbíteros, mujeres y hombres, cristianos convencidos y personas que 
se interesan por la fe, a escuchar, compartir, dialogar y acoger el Evangelio de Jesús? 
Hemos de dar al Evangelio la oportunidad de entrar con toda su fuerza transformadora en 
contacto directo e inmediato con los problemas, crisis, miedos y esperanzas de la gente de 
hoy. Pronto será demasiado tarde para recuperar entre nosotros la frescura original del 
Evangelio.                                                                                       José-Antonio Pagola 

 

INTENCIONS  DE  MISSA: 
 

DISSABTE:3  20h. Missa i Baptismes nens de 1a. comunió. 

DIUMENGE:4  11h. 
13h. 

Jaume Cartró; Jordi Toran Cortés, Jordi Toran Ferragut. 

DILLUNS: 5  20h. Josep Mª Mestres;  esposos Josep Mestres i Enrica Gelabert. 

DIMARTS: 6  20h. difunts  família Sans-Rosell 

DIMECRES: 7  20h. Maria Bonell (9è aniv.) 

DIJOUS:8  20h.  

DIVENDRES:9  20h.  

DISSABTE:10  20h. Joaquima Bofill 

DIUMENGE:11                    11h. 
 13h. 

 
Maria-Salomé, Laura i Consuelo Tamayo-Rodríguez; Jùlia Castro Moreano. 

 

 

 

 
 



BAPTISMES 
Aquest dissabte han estat batejats : Maria Reyes Gaspar, Eric Díaz Rubio, Micaela 
Manossalvas Aguilera, Belén Lavilla Calahorra, Àngela Florensa Duque, Albaro Serrano 
Pérez, Jacobo Serrano Pérez, Luís-Enrique Torres Romero. Tots participaran de 
l’eucaristia per primera vegada aquest mes. 
 
VISITA ALS QUI ESTAN EN LA RESIDÈNCIA «VITALIA» 
Celebrarem la Pasqua amb la celebració de la Paraula de Déu i la comunió. 
 
PRIMERES COMUNIONS 
La faran els nens i les nenes del col·legi «Madre Sacramento», el proper dissabte, dia 10, 
al matí, 
Les celebracions de l’eucaristia es faran a la capella del mateix centre educatiu. 
Això es farà el proper dijous, dia 8, al matí. 
 
 

 

 

 


