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AIXEQUEU-VOS, NO TINGUEU POR 
 

El punt central de l’escena de la Transfiguració cal situar‐lo en les paraules del Pare quan va 
donar testimoni de Jesús, en dir: “Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he complagut, 
escolteu‐lo”. L’escena és senzilla, no hi ha ni trons ni llampecs, tan sols “la llum” que sembla venir 
del mateix rostre del Messies. 
 

La Transfiguració significa que la Glòria de Déu s’ha fet carn, i que la vida benaurada és possible 
a la terra. L’escena que avui ens captiva, troba tota la seva importància quan es contraposa amb 
l’escena de les temptacions, que diumenge passat consideràvem. 
 

Pere, va pensar segurament, que la missió de Jesús i el seu seguiment ja 
s’havien acomplert del tot allà al cim de la muntanya plena de llum, i ell, fora de si 
mateix, va dir: “Senyor, que n’estem de bé aquí dalt, si voleu, hi faré tres 
cabanes...”. És també la nostra temptació i la de l’Església, la d’instal·lar-se 
contemplant la glòria d’un Déu resplendent enlloc de descobrir‐lo encarnat en les 
petites coses del dia a dia i en el germà més pobre i vulnerable. 
 

El text ens fa saber que, a aquells deixebles enlluernats i espantats, Jesús els va 
fer tornar a la realitat, els tocà i els digué: “Aixequeu‐vos, i no tingueu por”. Potser 

sigui la por el  que més ens paralitza avui en la contemplació i el seguiment de Jesús. Cal 
reconèixer que l’Església pateix de por quan es resisteix a viure la fe i el compromís 
evangelitzador llegint els signes dels temps, incapaç de promoure els canvis necessaris per 
respondre als reptes del nostre món i d’actuar amb rotunditat en defensa de la creació i dels drets 
humans. 
 

En la transfiguració Jesús, radiant i revestit de glòria, va mostrar la seva comunió amb el Pare i 
amb tots els homes i dones. Però va ser la mort i la resurrecció que Jesús havia de viure a 
Jerusalem allò que ho va omplir tot de sentit. 
 

=============================== 
Ens passa sovint el que li va passar a Pere, quan es va pensar que allà a la cima del Tabor ja 
s’havia acabat l’obra de Jesús i que així podia estalviar‐se el que encara havia de passar al 
Calvari? Com assumim nosaltres avui el nostre acompanyament de Jesús fins al Calvari? 
 

================================= 
Oh Déu, que cridàreu a la fe als nostres pares d’Israel i a nosaltres ens heu donat el do de ser 
il∙luminats per la llum de l’Evangeli, escolteu les nostres pregàries i obriu les nostres orelles 
perquè, escoltant sempre la veu del vostre Fill, acceptem en la nostra vida el misteri de la creu i 
puguem entrar així en la glòria del vostre regne. Us ho demanem per Crist Senyor nostre. 
Amén.                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                    ECOPARROQUIES 

  
 
 
 
 



 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Mt.17,1-9 
 

      El centro de ese relato complejo, llamado tradicionalmente la «transfiguración de Jesús», lo 
ocupa una voz que viene de una extraña «nube luminosa», símbolo que se emplea en la Biblia 
para hablar de la presencia siempre misteriosa de Dios, que se nos manifiesta y, al mismo tiempo, 
se nos oculta. 
 

        La voz dice estas palabras: «Este es mi Hijo, en quien me complazco. Escuchadlo». Los 
discípulos no han de confundir a Jesús con nadie, ni siquiera con Moisés o Elías, representantes y 
testigos del Antiguo Testamento. Solo Jesús es el Hijo querido de Dios, el que tiene su rostro 
«resplandeciente como el sol». 
 

Pero la voz añade algo más: «Escuchadlo». En otros tiempos, Dios había revelado su voluntad 
por medio de los «diez mandamientos» de la Ley. Ahora la voluntad de Dios se resume y concreta 
en un solo mandato: «Escuchad a Jesús». La escucha establece la verdadera relación entre los 
seguidores y Jesús. 
 
Al oír esto, los discípulos caen por los suelos «aterrados de miedo». Están sobrecogidos por 
aquella experiencia tan cercana de Dios, pero también asustados por lo que han oído: ¿podrán 
vivir escuchando solo a Jesús, reconociendo solo en él la presencia misteriosa de Dios? 
 
Entonces Jesús «se acerca, los toca y les dice: “Levantaos. No tengáis miedo”». Sabe que 
necesitan experimentar su cercanía humana: el contacto de su mano, no solo el resplandor divino 
de su rostro. Siempre que escuchamos a Jesús en el silencio de nuestro ser, sus primeras 
palabras nos dicen: «Levántate, no tengas miedo». 
 

Muchas personas solo conocen a Jesús de oídas. Su nombre les resulta tal vez 
familiar, pero lo que saben de él no va más allá de algunos recuerdos e 
impresiones de la infancia. Incluso, aunque se llamen cristianos, viven sin 
escuchar en su interior a Jesús. Y sin esa experiencia no es posible conocer su 
paz inconfundible ni su fuerza para alentar y sostener nuestra vida. 
 
Cuando un creyente se detiene a escuchar en silencio a Jesús, en el interior de 
su conciencia escucha siempre algo como esto:«No tengas miedo. Abandónate 
con toda sencillez en el misterio de Dios. Tu poca fe basta. No te inquietes. Si 
me escuchas, descubrirás que el amor de Dios consiste en estar siempre 

perdonándote. Y, si crees esto, tu vida cambiará. Conocerás la paz del corazón». 
 
En el libro del Apocalipsis se puede leer así: «Mira, estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz 
y me abre la puerta, entraré en su casa». Jesús llama a la puerta de cristianos y no cristianos. 
Podemos abrirle la puerta o rechazarlo. Pero no es lo mismo vivir con Jesús que sin él. 

José-Antonio Pagola 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE:7 19h. esposos Josep Rajadell i Angeló Puiggròs  

DIUMENGE:8 11h. 
 

13h. 

Jaume Rius Nolla 
======================= 

difunts família Junquera-Ezquerra i 
Manuel Monfort 

DISSABTE:14 19h. MISSA   FAMILIAR 

DIUMENGE:15               11h. 
13h. 

Ferran Asmarats Gallart 

 
 
 
 
 



 
 
REUNIONS 
DIMARTS, dia 10 des de les 10’30, formació preveres, a Vilafranca del  Penedès. 
DIJOUS  dia 12, a les 10 h.  Grup de “Nostra Dona”,  
                              i a les 20 h. Tots els pares dels infants de la catequesi. 
Aquesta setmana, el dijous dia 12, a les 11h., visitarem la residència “Vitalia”. Farem un acte 
religiós amb els residents que ho vulguin. 
 
CONDOLENÇA  
La donem als familiars de:Na Pilar Farigola Ràfols, i desitgem que la difunta gaudeixi de la Vida 
per sempre a la casa del Pare. 
 
TROBADA  ARXIPRESTAL 

 
Com cada any, farem la trobada de totes les parròquies del nostre arxi-
prestat, anirem a Sant Martí Sarroca el dissabte 14 de Març. Cost del 
viatge, esmorzar i dinar, 35 €. 

AQUEST  DISSABTE I  DIUMENGE ULTIM  DIA D’INSCRIPCIONS 
 
 

L’últim tabú LA MORT 
 
13 de març de 2020, a 2/4 de 

8 vespre, 
a les Escoles, 

c/Montserrat, 3 
 Sant Just Desvern. 

 
XERRADA, a càrrec de: 

 
Dr. Màrius Morlans Molina 

Bioètica 

Dr. Germà Morlans Molina 
Cures Pal·liatives  
Dr. Xavier  Morlans Molina 
Teologia 

Organitzen: grup Nostra Dona, i Parròquia de Sant Just 

Col·labora: Sant Just Solidari. 
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