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MISSATGE DEL PAPA FRANCESC PER LA JORNADA MUNDIAL DE L’EMIGRANT  

I EL REFUGIAT (I) 
 

 

“....En la nostra època, els fluxos migratoris augmenten continuadament a totes les àrees 
del planeta:  persones que escapen de la seva pàtria interpel·len cadascun de nosaltres i 
les col·lectivitats, desafiant la manera tradicional de viure i, a vegades trastornant l’horitzó 
cultural i social amb el qual es confronten. Cada vegada més sovint, les víctimes de la 
violència i de la pobresa, abandonant les seves terres d’origen, sofreixen l’ultratge dels 
traficants de persones humanes en el viatge cap el somni d’un futur millor......” 
 
“Sobre la base d’aquesta constatació, he volgut que la Jornada Mundial de l’Emigrant i el 
Refugiat de 2016 sigui dedicada al tema:”Emigrants i Refugiats ens interpel·len. La 
resposta de l’Evangeli de la misericòrdia”. Els fluxos migratoris són una realitat estructural, i 
la primera qüestió que s’imposa és la superació de la fase d’emergència per a donar espai 
a programes que consideren les causes de les migracions, dels canvis que s’esdevenen i 
de les conseqüències que imprimeixen rostres nous a les societats i als pobles. Tots els 
dies, però, les històries dramàtiques de milions d’homes i dones interpel·len la Comunitat 
internacional, davant l’aparició d’inacceptables crisis humanitàries a molts llocs del món. La 
indiferència i el silenci obren el camí a la complicitat quan veiem en qualitat d’espectadors 
els morts per asfixia, penúries, violències i naufragis. Tant si són de dimensions grans o 
petites, sempre són tragèdies quan es perd encara que sigui una vida......” 
 
“En aquest moment de la història de la humanitat, fortament marcat per les migracions, la 
identitat no és qüestió d’importància secundària. Aquell qui emigra, de fet, és obligat a 
modificar alguns aspectes que defineixen la persona mateixa i, fins i tot en contra de la 
seva voluntat, obliga al canvi també a qui l’acull. ¿Com viure aquests canvis de manera que 
no es converteixin en obstacles per al desenvolupament autèntic, sinó que siguin 
oportunitats per a un autèntic creixement humà, social i espiritual, respectant i promovent 
els valors que fan l’home cada vegada més home en la justa relació amb Déu, amb els 
altres i amb la creació? 
En efecte, la presència dels emigrants i dels refugiats interpel·la seriosament les societats 
diverses que els acullen, les quals han d’afrontar els nous fets, que poden veure’s com a 
imprevistos si no són adequadament motivats, administrats i regulats. ¿Com es pot fer, de 
manera que la integració sigui una experiència enriquidora per a ambdós, que obri camins 
positius a les comunitats i previngui el risc de la discriminació, del racisme, del 
nacionalisme extrem o de la xenofòbia?” 
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COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Jn 2,1-11 
 
“Jesús comenzó sus gestos”. 
El evangelista Juan no dice que Jesús hizo "milagros" o "prodigios". Él los llama "signos" porque 
son gestos que apuntan hacia algo más profundo de lo que pueden ver nuestros ojos. En concreto, 
los signos que Jesús realiza, orientan hacia su persona y nos descubren su fuerza salvadora. 
Lo sucedido en Caná de Galilea es el comienzo de todos los signos. El prototipo de los que Jesús 
irá llevando a cabo a lo largo de su vida. En esa "transformación del agua en vino" se nos propone 
la clave para captar el tipo de transformación salvadora que opera Jesús y el que, en su nombre, 
han de ofrecer sus seguidores. 
 
Todo ocurre en el marco de una boda, la fiesta humana por excelencia, el símbolo más expresivo 
del amor,  la mejor imagen de la tradición bíblica para evocar la comunión definitiva de Dios con el 
ser humano. La salvación de Jesucristo ha de ser vivida y ofrecida por sus seguidores como una 
fiesta que da plenitud a las fiestas humanas cuando éstas quedan vacías, «sin vino» y sin 
capacidad de llenar nuestro deseo de felicidad total. 
El relato sugiere algo más. El agua solo puede ser saboreada como vino cuando, siguiendo las 
palabras de Jesús, es «sacada» de seis grandes tinajas de piedra, utilizadas por los judíos para sus 
purificaciones. La religión de la ley escrita en tablas de piedra está exhausta; no hay agua capaz de 
purificar al ser humano. Esa religión ha de ser liberada por el amor y la vida que comunica Jesús. 
No se puede evangelizar de cualquier manera. Para comunicar la fuerza transformadora de Jesús 
no bastan las palabras, son necesarios los gestos. Evangelizar no es solo hablar, predicar o 
enseñar; menos aún, juzgar, amenazar o condenar. Es necesario actualizar, con fidelidad creativa, 
los signos que Jesús hacía para introducir la alegría de Dios haciendo más dichosa la vida dura de 
aquellos campesinos.A muchos contemporáneos la palabra de la Iglesia los deja indiferentes. 
Nuestras celebraciones necesitan expresar más signos cercanos y amistosos por parte de la Iglesia 
para descubrir en los cristianos la capacidad de Jesús para aliviar el sufrimiento y la dureza de la 
vida. 
¿Quién querrá escuchar hoy lo que ya no se presenta como noticia gozosa, especialmente si se 
hace invocando el evangelio con tono autoritario y amenazador? Jesucristo es esperado por 
muchos como una fuerza y un estímulo para existir,  y un camino para vivir de manera más sensata 
y  gozosa. Si solo conocen una "religión aguada" y no pueden saborear algo de la alegría festiva 
que Jesús contagiaba, muchos seguirán alejándose.                                    José Antonio Pagola 
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INTENCIONS  DE  MISSA ( d’aquesta setmana) 

 

DISSABTE:16 20h  

DIUMENGE:17 11h. 
13h. 

 

DILLUNS:18 20h  

DIMARTS.19 20h Joan Guasch Martí(1è aniv.) Pepita Pagés Alabart. 

DIMECRES:20 20h Miquel Edill Bernadó. 

DIJOUS:21  20h.  

DIVENDRES:22  20h Juan Marquez Perales (funeral) 
Alfredo Vilarroya Carreras. 

DISSABTE:23 20h MISSA  FAMILIAR 

DIUMENGE:24 11h. 
13h. 

Difunts família Carbonell-Caldes. 
Difunts família Junquera-Ezquerra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
REUNIONS 
DIJOUS, dia 21.  A les 20’30h. pares dels infants de la catequesi. 
 
ESTONA DE PREGÀRIA 
Aquest dilluns, dia 18, a les 19’30 fins a l’hora de la missa, pels qui es vulguin quedar, hi haurà 
l’estona de pregària com anirem fent cada mes. 
 
SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT DELS CRISTIANS 
Especialment a les celebracions de l’eucaristia ho tindrem present tant en les oracions, com en els 
comentaris. Seguirem la pauta que s’ha preparat per a tot Catalunya. 

 

PROPOSTA PER ANAR A LA  REPRESENTACIÓ DE LA PASSIO ’ESPARRAGUERA 

EL DIA 13 DE MARÇ. UN MINIM  DE 20 PERSONES.MES INFORMACIÓ LA 

SETMANA VINENT 
 

 

 
 



