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L’EUCARISTIA  FA  VIU  EL COMPROMIS 
DE  TRANSFORMAR EL  MÓ N  

 

Amb aquest títol es feu una trobada de Càritas i el ponent, demanava als voluntaris de la institució 
i també, a tots els seguidors de Jesús, tres actituds interiors que es corresponen en tres exercicis 
del nostre cos i viure, per tant , una fe compromesa: Obrir els ulls, eixamplar el cor  i moure les 
cames. No crec que necessiti gaires explicacions. Veure el que passa al nostre entorn; amb la 
mirada des de l’Evangeli de Jesús i llur actuació; posar-se en moviment, és dir, actuar. 
 

Davant nostre tenim, en l’Eucaristia, el lliurament del mateix Crist a favor de tota la humanitat. No 
es tracte d’un gest puntual de la seva vida, sinó de tot un estil de vida: neix pobre, viu a prop dels 
pobres, senzills, els petits..., guareix els malalts, allibera els oprimits, renta els peus dels seus 
deixebles, perdona els qui el maten...El seu programa de vida va ser servir, no ser servit i donar la 
vida. Val la pena obrir els ulls, a la llum de l’estil de Jesús per adonar-se dels molts problemes que 
envolten el nostre viure diari. 
 

Davant de tant de sofriment dels nostres germans, els propers del nostre barri o població, però  
també hi ha els emigrats, els marginats, els sense sostre, els sense recursos econòmics... No 
podem fer altra cosa que eixamplar el cor i actuar, segons les nostres possibilitats per 
transformar el nostre món. No podem excusar-nos, si de veritat som seguiidors de Jesús.  
 
Només en Ell trobarem el sentit d’un estil de vida. Ell serà la força per emprendre accions a 
favor dels qui pateixen més, no en dubtem ni mica. Ell mateix ens va dir: “Déu ha estimat tant el 
món, que li ha donat el seu Fill”  . “Tal com el Pare m’estima, també us estimo a vosaltres. 
Manteniu-vos en el meu amor”. Per això hem de tenir el cor eixamplat i ser conseqüents. 
Aquesta manera de ser i fer és l’única que pot salvar el nostre món, els altres interessos, si no 
afavoreixen el bé per a tots, la pau en la convivència, la justícia per tothom no farem més que 
col·laborar en la destrucció del que diu el Papa Francesc:” Aquesta casa que és de tots”. 
 

L’essencial que ens ha de moure per actuar o, si més no, col·laborar amb els que més “mouen 
les cames”; d’una o altra manera serà la força que ens ve del nostre esperit animat pel do de 
l’Esperit Sant que és en nosaltres i ens empeny a tenir en compte els altres i actuar 
conseqüents. Aquest és nostre secret que des de la fe en Jesús pot potenciar una manera més 
positiva de viure amb el sentit que Jesús ens ensenya:”Això us mano que us estimeu els uns 
als altres”. 
Un imperatiu que no és una càrrega feixuga: És tastar el Cel a la terra. 
                                                                                                          Mn. Joaquim Rius 
 

 

 

 

 



 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Jn 2,1-11 
 
 

"Había una boda en Galilea". Así comienza este relato en el que se nos dice algo inesperado y 
sorprendente. La primera intervención pública de Jesús, el Enviado de Dios, no tiene nada de religioso. 
No acontece en un lugar sagrado. Jesús inaugura su actividad profética "salvando" una fiesta de bodas 
que podía haber terminado muy mal. 
 

En aquellas aldeas pobres de Galilea, la fiesta de las bodas era la más apreciada por todos. Durante 
varios días, familiares y amigos acompañaban a los novios comiendo y bebiendo con ellos, bailando 
danzas festivas y cantando canciones de amor. 
 

El evangelio de Juan nos dice que fue en medio de una de estas bodas donde Jesús hizo su "primer 
signo", el signo que nos ofrece  
la clave para entender toda su actuación y el sentido profundo de su misión salvadora. 
 

El evangelista Juan no habla de "milagros". A los gestos sorprendentes que realiza Jesús los llama 
siempre "signos". No quiere que sus lectores se queden en lo que puede haber de prodigioso en su 
actuación. Nos invita a que descubramos su significado más profundo. Para ello nos ofrece algunas 
pistas de carácter simbólico. Veamos solo una. 
 

La madre de Jesús, atenta a los detalles de la fiesta, se da cuente de que "no les queda vino" y se lo 
indica a su hijo. Tal vez los novios, de condición humilde, se han visto desbordados por los invitados. 
María está preocupada. La fiesta está en peligro. ¿ Cómo puede terminar una boda sin vino? Ella confía 
en Jesús. 
 

Entre los campesinos de Galilea el vino era un símbolo muy apreciado de la alegría y del amor. Lo 
sabían todos. Si en la vida falta la alegría y falta el amor, ¿ en qué puede terminar la convivencia? María 
no se equivoca. Jesús interviene para salvar la fiesta proporcionando vino abundante y de excelente 
calidad. 
 

Este gesto de Jesús nos ayuda a captar la orientación de su vida entera y el 
contenido fundamental de su proyecto del reino de Dios. Mientras los dirigentes 
religiosos y los maestros de la Ley se preocupan de la religión, Jesús se dedica a 
hacer más humana y llevadera la vida de la gente. 
 

Los evangelios presentan a Jesús concentrado, no en la religión sino en la vida. No 
es solo para personas religiosas y piadosas. Es también para quienes viven 
decepcionados por la religión, pero sienten necesidad de vivir de manera más digna 
y dichosa. ¿ Por qué? Porque Jesús contagia fe en un Dios en el que se puede 

confiar y con el que se puede vivir con alegría, y porque atrae hacia una vida más generosa, movida por 
un amor solidario. 
 

                                                                                                         José Antonio Pagola 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTENCIONS  DE  MISSA   I  DIES  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE:19  20h. Teresa Salvat Sabaté.(3è aniv.)  Antonio Bargalló Ribera i família 

DIUMENGE:20  11h. 
 13h. 

 

DISSABTE:26  20h.  

DIUMENGE:27                11h. 
 

 13h. 

Vicenç de la Concepción Galdón, 
Angeles Ayala Rincón. 

 

REUNIONS 
 

DILLUNS dia 21, a les 20,30 h.  “Consell Pastoral”. 
DIJOUS  dia 13, a les 10,00 h.  Grup “Nostra Dona”. 
                

ESPAI  DE  PREGÀRIA  
 

DILLUNS: dia 21, a les 19’30h. 
 

Com cada mes, farem una estona de pregària fins a les 20h. És una pregària 
guiada amb texts, música i silenci per reflexionar. 
 

 

HORARI DE MISSES DELS DIES FEINERS, de dilluns a divendres. 
no Missa vespertina. Excepte, en cassos de Missa Funeral. Sí, es  
celebrarà missa vespertina els Dissabtes i Vigílies de Festa: a les 20h  
 

Recordem que cada dia feiner, a les 8’30h.del matí, es celebra missa a la residència Nostra Sra. 
de Lourdes. 
 

Resultat de la col-lectra extra per a la Parròquia 
El mes passat 312.02€   Aquest mes 373.75€   

 

 

 

 

 

 

 

 


