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GLORIFICAT  A  LA  DRETA  DEL  PARE 
 

La festa d’avui ens ajuda a comprendre millor el que ha estat la 
Pasqua de Jesús per a tots els homes i dones: estem celebrant la 
plena glorificació del Fill, a la dreta del Pare, i la nostra incorporació a 
la seva victòria sobre la mort. Aquesta és certament la certesa que 
omple de llum i de sentit la nostra fe. En moments d’inquietud i de 
dubte, i els temps de “pandèmia” que estem vivint ho posen molt de 
relleu, són molts els que pregunten: On  ha marxat el Salvador? Ja 
no és present a prop nostre? És que ens ha abandonat? És el que el 
text evangèlic ja anticipava en dir: “Alguns dubtaven”. Els deixebles, 
però, ja ens van alliçonar a partir de la seva experiència de fe sobre 

la qüestió de la presència del Salvador. Ens van ajudar a viure‐la d’una altra manera que la 
seva, però sempre fiats en les paraules del mestre, quan va dir: “Jo seré amb vosaltres cada 
dia fins a la fi del mon”. Tot i les contradiccions amb les quals convivim diàriament: desigualtats 
 extremes, injustícies que clamen al cel, incoherències flagrants, falsedats evidents, interessos 
particulars per sobre del bé comú i un llarg etcètera difícil de resumir, si creiem en aquestes 
paraules del Senyor estarem disposats a dir: Sí, Crist està aquí, vivent, encara que se’ns escapi 
el “com”, perquè del que es tracta és d’estar amb ell on ell es troba. Es tracta de no quedar‐nos 
aturats en respostes teòriques, sinó de retrobar Crist on la vida neix i es manifesta al servei de 
tothom: en la cura dels malats, el consol als afligits, la lluita per la justícia, el servei als més 
petits, la protecció dels més vulnerables, l’acompanyament als que estan sols... És inútil buscar 
Jesús en l’horitzó de la mort, allà segur que no hi és. Així, doncs, hem de deixar que ens trobi 
aquell que està sempre present on l’amor és força de vida. Jesús, fidel al voler del Pare i en 
comunió amb l’Esperit Sant, va començar la nova creació fent que el món fos més habitable i la 
convivència humana mes digna i fraterna. Som cridats avui a donar resposta de la nostra 
esperança, seguint el qui ens ha cridat a seguir‐lo.  

============================ 
Tenim present de manera habitual la certesa que el Senyor és amb nosaltres, en les nostres 
lluites de cada dia, en les nostres relacions humanes, en els mitjans de comunicació, en 
l’educació dels pares i les mares als seus fills, en l’amistat dels companys d’escola o de feina, 
en l’acompanyament als malalts, en la recerca d’un món més just i la caritat amb els més 
necessitats, en la cura de la nostra casa comuna?    

============================ 
 Gràcies, Senyor, perquè ets amb nosaltres, sabem que no has fugit del nostre costat. Ens 
beneeixes, ens veus, ens parles i et fas trobadís en els petits, en els necessitats de salut, en els 
pobres i en tota la creació. Sabem que l’esdeveniment de la teva estada en el món no s’acaba 
amb la teva ascensió al cel. Omple’ns de l’esperança que dona saber que tornaràs amb el 
triomf del teu amor per a tots nosaltres. Amén 

ECOPARROQUIES 
 
 
 



 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Mt 28, 16-20 
 

Ocupados solo en el logro inmediato de un mayor bienestar y atraídos por 
pequeñas aspiraciones y esperanzas, corremos el riesgo de empobrecer el horizonte 
de nuestra existencia perdiendo el anhelo de eternidad. ¿Es un progreso? ¿Es un 
error? 

 

Hay dos hechos que no es difícil comprobar en este nuevo milenio en el que 
vivimos desde hace unos años. Por una parte, está creciendo en la sociedad 
humana la expectativa y el deseo de un mundo mejor. No nos contentamos con 
cualquier cosa: necesitamos progresar hacia un mundo más digno, más humano y 
dichoso. 

 
 

Por otra parte, está creciendo el desencanto, el escepticismo y la incertidumbre ante el futuro. Hay 
tanto sufrimiento absurdo en la vida de las personas y de los pueblos, tantos conflictos envenenados, 
tales abusos contra el Planeta, que no es fácil mantener la fe en el ser humano. 

 

Sin embargo, el desarrollo de la ciencia y la tecnología esta logrando resolver muchos males y 
sufrimientos. En el futuro se lograrán, sin duda, éxitos todavía más espectaculares. Aún no somos 
capaces de intuir la capacidad que se encierra en el ser humano para desarrollar un bienestar físico, 
psíquico y social. 

 

       Pero no sería honesto olvidar que este desarrollo prodigioso nos va “salvando” solo de algunos 
males y de manera limitada. Ahora precisamente que disfrutamos cada vez más del progreso humano, 
empezamos a percibir mejor que el ser humano no puede darse a sí mismo todo lo que anhela y busca. 
 

¿Quién nos salvará del envejecimiento, de la muerte inevitable o del poder extraño del mal? No nos 
ha de sorprender que muchos comiencen a sentir la necesidad de algo que no es ni técnica ni ciencia ni 
doctrina ideológica. El ser humano se resiste a vivir encerrado para siempre en esta condición caduca y 
mortal. 

 

Sin embargo, no pocos cristianos viven hoy mirando exclusivamente a la tierra, Al parecer, no nos 
atrevemos a levantar la mirada más allá de lo inmediato de cada día. En esta fiesta cristiana de la 
Ascensión del Señor quiero recordar unas palabras del aquél gran científico y místico que fue Theilhard 
de Chardin: “Cristianos, a solo veinte siglos de la Ascensión, ¿qué habéis hecho de la esperanza 
cristiana?”. 

 

En medio de interrogantes e incertidumbres, los seguidores de Jesús seguimos caminando por la 
vida, trabajados por una confianza y una convicción. Cuando parece que la vida se cierra o se extingue, 
Dios permanece. El misterio último de la realidad es un misterio de Bondad y de Amor. Dios es una 
Puerta abierta a la vida que nadie puede cerrar.  

 

José-Antonio Pagola 

 
 


INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE : 23 20h. Marina Rius Vergé.  

DIUMENGE: 24 11h. 
 
 

13h. 

Francisco Romagosa, 
esposos Joan i Angelina. 

================== 
esposos Junquera-Ezquerra. 

DISSABTE: 30 20h.  

DIUMENGE:31               11h. 
13h. 

Mn. Miquel Alayrach, Dolors i Quimeta 

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

HORARI  DE  MISSES A LA PARRÒQUIA 
 

 
 
 
 
 
 

A PARTIR D’AQUEST  
DISSABTE DIA 23 I  DIUMENGE DIA 24. 

 

DISSABTES  A  LES  20H. CATALÀ 
DIUMENGES A  LES  11H. CATALÀ 

    I  A LAS  13 H.  CASTELLANO 
 

=================================== 

 
 
 
 

HOGAR  NTRA.  SRA.  DE  LOURDES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUEN  SUPRIMIDES  LES  MISSES  FINS  A  NOU  AVIS 
 

SIGUEN  SUPRIMIDAS  LAS  MISAS  HASTA  NUEVO AVISO 
  

================================ 
 
 

 

 

 

 
 

 

 


