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EL  TELÈFON  DE  L’ESPERANÇA 

 
Ben segur que n’hem sentit a parlar d’aquesta ONG que sense ànim de lucre, constituïda per 
una organització de voluntaris(es), no depenent de cap altra institució de finançament, sinó 
dels donatius i de la providència;  està al costat d’un telèfon les vint-i-quatre hores del dia i 365 
dies de l’any, és per estar atents, a través d’un voluntari, per atendre la trucada anònima del 
qui es vulgui posar en contacte amb ells. 
El servei que ofereixen és el d’escoltar a qui truca sigui qui sigui, pel motiu que sigui amb la 
promesa de restar en l’anonimat, en la discreció i ser una ajuda en el camp que sigui davant 
del que exposa el que fa us d’aquest numero telefònic. 
Aquesta institució ara celebra el seu quarantè aniversari de la seva fundació i aquesta 
setmana ha estat en el nostre poble a l’espai “Les escoles”, oferint amb uns panells 
pedagògics i una xerrada informativa, amb diàleg, la seva identitat, el seu treball, els promitjos 
de trucades i de les problemàtiques, en general, que es poden deduir en l’ambient d’avui. 
El que primer interessa és la persona que truca amb la seva situació personal en l’àmbit de la 
vida que sigui. L’actitud del voluntari mai serà donar formules de solució, no judicarà mai a la 
persona interessada, no donarà consells a realitzar, no parlarà a partir de prejudicis, no posarà 
exemples d’experiències viscudes per part del voluntari...sempre estarà atén al que diu el 
comunicant i deixarà que sigui ell el que vagi assenyalant el camí de la conversa. 
Es tracte d’oferir un servei d’escolta en moments de depressió, en moments de tristor o 
soledat, en situacions extremes de suïcidi, de problemes que condueixen a viure confosos i de 
no saber per on tirar,... 
Hi ha més persones de les que ens pensem que essent la nostra societat d’avui tan 
intercomunicada, es senten soles en molts moments difícils i es troben davant d’un mur que 
els fa restar parats davant la vida sense que ningú els escolti o els faci costat. 
És un servei important aquest, perquè la gent d’avui parlen electrònicament a través d’aparells 
però sense pronunciar paraules ni veure el rostre de l’altre. Això passa amb la gent més jove 
que avui dia ja no pronuncia paraules sinó usa signes d’escriptura i encara limitats.  
Tot plegat fa que “el telèfon de l’esperança” sigui molt útil avui per a personalitzar  i afavorir el 
diàleg. També per fer aprendre a escoltar. Per acompanyar qui estigui sol preocupant-se per 
l’altre, encara que sigui per telèfon i fer-se proper a l’altre que ho necessita. 
Pot ser una ajuda momentània però també pot ser una ajuda en moments d’opcions difícils i 
poder-se aclarir i tirar endavant sortint d’un clot profund. 
Des d’aquestes ratlles agraïm aquest servei que fan els voluntaris(es) del “telèfon de 
l’esperança” i els desitgen quaranta anys més oferint esperança en situacions obscures i 
valorant, amb el diàleg, la persona que es troba sola. 
                                                                                                    Mn. Joaquim Rius   

 
 
 



 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Jn 2, 13-25                                                                
 

Los cuatro evangelistas se hacen eco del gesto provocativo de Jesús expulsando del templo a 
«vendedores» de animales y «cambistas» de dinero. No puede soportar ver la casa de su 
Padre llena de gentes que viven del culto. A Dios no se le compra con «sacrificios». 
Pero Juan, el último evangelista, añade un diálogo con los judíos en el que Jesús afirma de 
manera solemne que, tras la destrucción del templo, él «lo levantará en tres días». 
 
 Nadie puede entender lo que dice. Por eso, el evangelista añade: «Jesús hablaba del templo 
de su cuerpo». 
 
No olvidemos que Juan está escribiendo su evangelio cuando el templo de Jerusalén lleva 
veinte o treinta años destruido. Muchos judíos se sienten huérfanos. El templo era el corazón 
de su religión. ¿Cómo podrán sobrevivir sin la presencia de Dios en medio del pueblo? 
 

El evangelista recuerda a los seguidores de Jesús que ellos no han de sentir nostalgia del 
viejo templo. Jesús, «destruido» por las autoridades religiosas, pero «resucitado» por el Padre, 
es el «nuevo templo». No es una metáfora atrevida. Es una realidad que ha de marcar para 
siempre la relación de los cristianos con Dios. 
 

Para quienes ven en Jesús el nuevo templo donde habita Dios, todo es diferente. Para 
encontrarse con Dios, no basta entrar en una iglesia. Es necesario acercarse a Jesús, entrar 
en su proyecto, seguir sus pasos, vivir con su espíritu. 
 

Los verdaderos adoradores son aquellos que viven ante Dios «en espíritu y en verdad». La 
verdadera adoración consiste en vivir con el «Espíritu» de Jesús en la «Verdad» del Evangelio.  
 

Sin esto, el culto es «adoración vacía».Las puertas de este nuevo templo que es Jesús están 
abiertas a todos. Nadie está excluido. Pueden entrar en él los pecadores, los impuros e, 
incluso, los paganos. El Dios que habita en Jesús es de todos y para todos. En este templo no 
se hace discriminación alguna. No hay espacios diferentes para hombres y para mujeres. En 
Cristo ya «no hay varón y mujer». No hay razas elegidas ni pueblos excluidos. Los únicos 
preferidos son los necesitados de amor y de vida. 
 

Necesitamos iglesias y templos para celebrar a Jesús como Señor, pero él es nuestro 
verdadero templo. 
                                                                                                            José-Antonio Pagola 

 
 
INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE:7  20h. Maria Tresserra Tresserra; Lucio-Dario Castro Tamayo. 

DIUMENGE:8  11h. 
13h. 

José Bernad Ferre 
Pedro  Ubeda   

DILLUNS:9  20h. Joan i Joaquim Masalias. 

DIMARTS:10  20h. Jaume Rius Nolla. 

DIMECRES:11  20h.  

DIJOUS:12  20h.  

DIVENDRE 13  20h. Montserrat Mauri  (funeral) 

DISSABTE:14  20h. MISSA  FAMILIAR 

DIUMENGE:15                    11h. 
 13h. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
REUNIONS : 
DIMARTS, dia 10 a les 18’30h.grup de Litúrgia. 
DIMECRES, dia  11 a les 21’15h.grup de « Justícia i Pau » 
DIJOUS, dia 12 a les 10h. grup  « Nostra Dona ». 
                          A les 20’30h. pares dels infants de la catequesi. 

CONDOLENÇA: 
La donem als familiars de Na Caridad Prades Victoria,Na Constanza Armengol Chumillas,Na Celestina Puig 
Morros i d’En Domingo Rivero Juy. I desitgem que els difunts gaudeixin de la Vida per sempre a la casa del Pare. 
 

SOPAR  SOLIDARI 
El dissabte vinent, 14 de Març, a les 21h., hi haurà el Sopar Solidari com a col·laboració amb el projecte de 
Mans Unides, projectat per aquest any, i en el que col·laborem totes les parròquies del nostre Bisbat.  

 

VEUS DE LA PARRÒQUIA-Ràdio Desvern 
Aquest dimecres, a 2/4 de 8 del vespre, en els 98.1 de la freqüència modulada s’entrevistarà a Vicens Lozano, 
periodista i corresponsal de TV3 al Vaticà. Es tractarà de les reformes que promou el Papa Francesc i també les 
resistències que es troba en el seu pontificat.  
Com sabeu, el dissabte, es repeteix l’emissió a 2/4 d’11 del matí.  
 
 

Trobada Arxiprestal a Sant Cugat del     Vallès, 21 de març de 2015.  Més informació i 
inscripcions fins el 8 de  Març   al despatx parroquial.  Preu 30€ 

 
 
 
 

 

 


