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AMBIENT ENTORN DELS DRETS DE LA DONA 
 

M’ha semblat bé, entorn de l’ambient que ens envolta, fer-vos arribar aquesta  reflexió 
d’una dona, que és d’una comunitat parroquial, de Barcelona. 
 
“Sant Pau en la carta als Gàlates 3,28, ho afirma rotundament:”Ja no hi ha distinció 
entre jueu i grec, esclau o lliure, home o dona: tots sou un de sol en Jesucrist”. 
Aquest és l’horitzó que ens marca el nostre compromís cristià. Certament, l’Església ha fet 
passos per anar superant les divisions entre els homes de diferent procedència o cultura. 
També, després de segles de tolerància, l’esclavitud ha estat considerada com un mal, 
perquè tots els homes han de ser lliures. Però no s’ha superat la diferència entre home i 
dona dins de la societat, i concretament al sí de l’Església. Que l’home i la dona siguin 
iguals no està tant vinculat a les categories jeràrquiques, que també, sinó a la consideració 
i respecte que es rep:  Ser escoltades i tenir veu pròpia, que sigui reconeguda l’aportació 
de les dones com un valor de pes, i no només en els serveis auxiliars sinó també en les 
responsabilitats compartides. 
Cada any el 8 de Març se celebra el dia mundial de la dona treballadora. Com que el títol 
és el Dia Mundial de la Dona Treballadora, potser moltes dones que no treballen fora de 
casa no  se’n senten representades, però aquest any s’ha plantejat de manera 
generalitzada la contribució de les tasques laborals o domèstiques que fan les dones com a 
part important de l’economia d’una societat i d’un país. Per això s’ha proposat de fer una 
vaga de totes les tasques que facin les dones, laborals, domèstiques i també de 
sosteniment i intendència, compres o reparacions. 
Aquestes accions no van de lluita en contra de ningú. Aquestes accions van de posar de 
manifest una realitat de la que no se’n parla, que no es quantifica, que en definitiva, no es 
te en compte: el valor que aporten a la societat, no només les dones treballadores amb 
sous inferiors als dels homes, sinó també totes les dones de totes les edats que tenen cura 
de manera integral de les famílies i de l’àmbit domèstic ara i en tots els temps, a més, 
moltes d’elles, de fer un treball amb aportació econòmica a les famílies. 
Sant Pau en la seva carta als gàlates continua reflexionant sobre la condició de ser cristià 
com a persona per viure la llibertat dels fills i filles de Déu. 
  “ Vosaltres germans, heu estat cridats a la llibertat. Però mireu que aquesta llibertat no 
sigui un pretext per satisfer els desigs terrenals. Més aviat, per l’amor, feu-vos servents els 
uns dels altres. En efecte, tota la Llei troba la seva plenitud en un sol precepte: Estima els 
altres com a tu mateix” (Gal 5,23-14). 
Que la llibertat amarada d’amor ens faci servents els uns dels altres: que les dones 
sapiguem servir amorosament i generosament i que també els homes sàpiguen servir 
amorosament i generosament...  i que, uns i altres, sapiguem acceptar, també, ser servits. 
Que el servei, però, no sigui simplement un auxili o una ajuda: el servei l’hem de fer amb tot 
el nostre cos i intel·lecte i posant-t’hi el cor”. 
                                                                                                                 Mn. Joaquim Rius 
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COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY Jn 12, 20-33 
 
 
Nuestra vida discurre, por lo general, de manera bastante superficial Pocas veces nos 
atrevemos a adentramos en nosotros mismos. Nos produce una especie de vértigo 
asomarnos a nuestra interioridad. ¿Quién es ese ser extraño que descubro dentro de mí, 
lleno de miedos e interrogantes, hambriento de felicidad y harto de problemas, siempre en 
búsqueda y siempre insatisfecho? 

  
¿Qué postura adoptar al contemplar en nosotros esa mezcla extraña de nobleza y miseria, 
de grandeza y pequeñez, de finitud e infinitud? Entendemos el desconcierto de San 
Agustín que, cuestionado por la muerte de su mejor amigo, se detiene a reflexionar sobre 
su vida: «Me he convertido en un gran enigma para mí mismo». 

 

Hay una primera postura posible. Se llama resignación y consiste en contentarnos con lo 
que somos. Instalarnos en nuestra pequeña vida de cada día y aceptar 
nuestra finitud. Naturalmente, para ello hemos de acallar cualquier rumor 
de trascendencia. Cerrar los ojos a toda señal que nos invite a mirar 
hacia el infinito. Permanecer sordos a toda llamada proveniente del 
Misterio. 
  
Hay otra actitud posible ante la encrucijada de la vida. La confianza 
absoluta. Aceptar en nuestra vida la presencia salvadora del Misterio. 
Abrirnos a ella desde lo más hondo de nuestro ser. Acoger a Dios como 

raíz y destino de nuestro ser. Creer en la salvación que se nos ofrece. 
  

Sólo desde esa confianza plena en Dios Salvador se entienden esas desconcertantes 
palabras de Jesús: «Quién vive preocupado por su vida  la perderá; en cambio, quien no se 
aferre excesivamente a ella la conservará para la vida eterna». Lo decisivo es abrirnos 
confiadamente al Misterio de un Dios que es Amor y Bondad insondables. Reconocer y 
aceptar que somos seres «gravitando en torno a Dios, nuestro Padre». Como decía Paul 
Tillich, «aceptar ser aceptados por él». 
                                                                                                            José-Antonio Pagola 
 

 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE: 17 20h.  
DIUMENGE: 18 11h. 

13h. 
Manuel Montfort (5è aniv) 
Maria-Salomé Tamayo Rodríguez; Lucio-Dario Castro Tamayo 

DILLUNS: 19 20h. Josep i Teresa ;  Lelio Mateo 
DIMARTS: 20 20h.  
DIMECRES: 21 20h. difunts família Rosell-Closa 
DIJOUS: 22 20h.  
DIVENDRES: 23 20h. Marina Rius Vergé 
DISSABTE: 24 20h. Ferran Tost Mariné 
DIUMENGE: 25               11h. 

13h. 
DIUMENGE  DE  RAMS 
DOMINGO DE RAMOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mscperu.org/grafic/graficosliturgia/cuaresma_pascua/05_cua_b.htm


 
 

CELEBRACIÓ  COMUNITÀRIA  DE  LA  PENITÈNCIA 
DILLUNS  dia 26, a les 20h. No hi haurà celebració de l’eucaristia. 
Optima preparació per la celebració de la Mort i Resurrecció de Jesús.    
==================================================================== 
VIA-CRUCIS  
Avui diumenge, dia 18 de Març, el farem al Monestir de Mont-Sió, d’Esplugues, a les 6 
de la tarda. Diumenge vinent dia 25 de Març, el feren a la Residència Nostra Sra. de 
Lourdes, a les 6 de la tarda. 
 
CONDOLENÇA 
 

La donem als familiars d’En Rodolfo Sánchez Cuéllar ,d’En Jaume Vilaplana 
Rovira i Na Olga Ginel Esteve. I desitgem que els difunts gaudeixin de la Vida 
per sempre a la casa  del Pare. 
 

 
ESPAI  DE  PREGÀRIA 
 

Dilluns dia 19, com cada primers de mes, farem una estona de pregària des de 
les 19’30h. fins a les 20h. que hi haurà la celebració de l’eucaristia, pels qui 
vulguin quedar-se. És una pregària guiada amb texts, música i silenci per 
reflexionar. 
 

 
 

 
 

 

DIUMENGE  VINENT  ES  DIUMENGE  DE  RAMS: 
Benedicció dels Rams abans de les misses. Benedicció 

solemne a la plaça Verdaguer a les 12’15h. 
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