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DIUMENGE VINENT INICIEM LA SETMANA SANTA 
 

Ja una setmana abans de que iniciem la Setmana Santa, m’ha semblat bé proposar que hi 
pensem també, des del punt de mira de les celebracions nostres, com a Església de Jesucrist. 
Potser que en l’àmbit familiar es vagi treballant a on es passaran els dies de festa. No dic que 
això sigui un error, però sí que com a membres de la comunitat cristiana hem de valorar la 
participació en les celebracions religioses que han de ser el mitjà  per les que ens unim 
profundament amb la vivència que passà Jesús per esdevenir el Salvador del món. 
 

També cal pensar en que podem tenir familiars propers que per circumstàncies personals i per 
estar en família no els hi resulta fàcil que això ho puguin dur a terme. Crec que els membres que 
potser no comparteixen la mirada religiosa de la Setmana Santa haurien de vetllar perquè tots 
els membres de la família poguessin celebrar-ho de la millor manera i amb la mirada posada en 
el Senyor, apropant-los al lloc que es reuneixi alguna comunitat eclesial. 
 

Exposo això, perquè he conegut cassos que la família es trasllada de lloc aquests dies i a algun 
familiar no li és possible participar en actes religiosos. Una veritable estimació seria facilitar 
poder-ho dur a terme. Si no pot ser tots els dies, sí, almenys, el dia de Pasqua. 
 
Però no vull restar en l’edat madura de les persones sinó molt especialment en les edats més 
jova i infantil de la casa. Segur que la majoria estem batejats. ¿Per què no fer l’esforç que els 
més joves participin en les mateixes celebracions? Lamento que anem deixant de banda el sentit 
de la nostra Setmana Santa. No ho esmento per haver d’anar a fer número a l’església, sinó per 
anar retrobant Jesús com el gran amic de la humanitat, per ser el Fill de Déu, que ho donà tot, 
fins la vida, a favor de tots nosaltres; de com ensenyà un estil de vida amb valors que 
construeixen la persona d’una manera nova i la valora amb una mirada transcendent. No es 
tracta amb això de viure de records sentimentals religiosos, sinó d’anar assumint una fe 
personal, adulta en Jesús, que fa viure en unió amb tothom que t’envolta per anar construint un 
món més bo, més just, mes digne i respectat amb la valoració suprema de totes les persones, 
siguin qui siguin. 
 

La Setmana Santa ho serà si és sincera la nostra manera de viure-la com a cristians. No es 
tracte de les vacances de primavera (?) divertides, que ens les justifiquem fàcilment, sinó uns 
dies intensos per sospesar la nostra fe i adonar-nos que és tracta d’una vivència d’amor a 
Jesucrist que m’ajuda a través de les celebracions, en memòria d’Ell, compartides amb els 
germans, a retrobar més el sentit de la fe. 
 

Atents, doncs, tots en què aquests dies siguin viscuts amb l’experiència d’estar més units a 
Jesús tant en els seus moments de dolor per fidelitat i amor, com en els de joia i festa perquè la 
promesa d’Ell és per a tots de victòria definitiva i resurrecció. 
                                                                                                          Mn. Joaquim Rius 
 



 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Jn 8,1-11 
 

 “Tampoco yo te condeno” 
Le presentan a Jesús a una mujer sorprendida en  adulterio. Todos conocen 
su destino: será lapidada hasta la muerte según lo establecido por la ley. 
Nadie habla del adúltero. Como sucede siempre en una sociedad machista, 
se condena a la mujer y se disculpa al varón. El desafío a Jesús es frontal: 
«La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. Tú ¿qué dices?». 
Jesús no soporta aquella hipocresía social alimentada por la prepotencia de 

los varones. Aquella sentencia a muerte no viene de Dios. Con sencillez y audacia admirables, 
introduce al mismo tiempo verdad, justicia y compasión en el juicio a la adúltera: «el que esté sin 
pecado, que arroje la primera piedra». 
 
Los acusadores se retiran avergonzados. Ellos saben que son los más responsables de los 
adulterios que se cometen en aquella sociedad. Entonces Jesús se dirige a la mujer que acaba 
de escapar de la ejecución y, con ternura y respeto grande, le dice: «Tampoco yo te condeno». 
Luego, la anima a que su perdón se convierta en punto de partida de una vida nueva: «Anda, y 
en adelante no peques más». 
Así es Jesús. Por fin ha existido sobre la tierra alguien que no se ha dejado condicionar por 
ninguna ley ni poder opresivo. Alguien libre y magnánimo que nunca odió ni condenó, nunca 
devolvió mal por mal. En su defensa y su perdón a esta adúltera hay más verdad y justicia que 
en nuestras reivindicaciones y condenas resentidas. 
Los cristianos no hemos sido capaces todavía de extraer todas las consecuencias que encierra 
la actuación liberadora de Jesús frente a la opresión de la mujer. No acertamos a tomar 
conciencia de todas las injusticias que sigue padeciendo la mujer en todos los ámbitos de la 
vida. Algún teólogo hablaba hace unos años de "la revolución ignorada" por el cristianismo. 
Lo cierto es que, veinte siglos después, en los países de raíces supuestamente cristianas, 
seguimos viviendo en una sociedad donde con frecuencia la mujer no puede moverse libremente 
sin temer al varón. La violación, el maltrato y la humillación no son algo imaginario. Al contrario, 
constituyen una de las violencias más arraigadas y que más sufrimiento genera. 
¿No ha de tener el sufrimiento de la mujer un eco más vivo y concreto en nuestras 
celebraciones, y un lugar más importante en nuestra labor de concienciación social? Pero, sobre 
todo, ¿no hemos de estar más cerca de toda mujer oprimida para denunciar abusos, 
proporcionar defensa inteligente y protección eficaz?                                                                         

                                                                                                     José Antonio Pagola 

 
 
 
INTENCIONS  DE  MISSA DE LA SETMANA: 

 

 DISSABTE:12 20h. MISSA  FAMILIAR 

 DIUMENGE:13 11h. 
13h. 

 

 DILLUNS: 14 20h.  

 DIMARTS:15 20h.  

 DIMECRES:16 20h. Ferran Asmarats Gallart i Antonio Giménez. 

 DIJOUS:17 20h.  

 DIVENDRES:18 20h.  

 DISSABTE:19 20h.  

 DIUMENGE:20                    11h. 
13h. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
ESTONA  DE  PREGÀRIA 
Aquest dimarts, dia 15, a les 19’30h. fins l’hora de la missa, pels qui es vulguin quedar, hi 
haurà l’estona de pregària com anem fen cada mes. 
 
VIA-CRUCIS 
Diumenge vinent dia 20 de Març, farem el Via-Crucis a la Residència Ntra. Sra. de Lourdes, a 
les 6 de la tarda.   
 
REUNIONS 
DIJOUS dia 17, a les 10h. grup de “Nostra Dona”. 
DIVENDRES dia 18,a les 10h.Junta de Càritas al bisbat.  
 
CONDOLENÇA 
La donem als familiars de la difunta: Na Concepción Burgos Solís. I desitgem que la difunta 
gaudeixi de la Vida per sempre a la casa del Pare. 
 
 
DISSABTE DE RAMS 
Abans de la celebració de la missa de les 20h. hi haurà benedicció dels rams. Com n’hi haurà 
abans de les misses del diumenge. 
 
PELEGRINATGE EN L’ANY JUBILAR DE LA MISERICÒRDIA  
El farem, totes les parròquies del nostre arxiprestat, el 9 d’Abril al santuari de la Mare de Déu de 
Misericòrdia, a Reus (Tarragona). 
 
RESULTAT  DE LES COL·LECTES  DEL 1er. DIUMENGE DE MES 
Febrer 448.01€.-- Març  544.12€ 
 

DIUMENGE VINENT COL·LECTA  EXTRA PEL SEMINARI 

 
 

 

 


