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EL  PAPA  FRANCESC  PEREGRINA  A  IRAQ 
 

Després d'un any sense viatges internacionals per la pandèmia, Francesc ha triat l'Iraq com a 
destinació. És  en una visita històrica destinada a facilitar la inclusió dels cristians i portar 

consol després de la brutal persecució soferta a mans del 
grup  terrorista Estat Islàmic (EI). 
Aquest cap de setmana el Papa està a Bagdad, Ur, 
Erbil, Mossul i Qaraqosh, a la plana de Nínive, on poc a 
poc els cristians han començat a tornar. Són moments 
d´una gran emoció per la minoria cristiana a l'Iraq, que 
havien estat obligats a un èxode massiu de la seva terra 
a causa de la guerra i la persecució. Un autèntic "via 
crucis" viscut pels cristians iraquians des de 

l´autoproclamació del "califat" el 29 de juny de 2014. 
Hi van haver dos episodis especialment tràgics: el 18 de juliol de 2014, els últims cristians 
sortien de Mossul i uns dies després, el 6 d'agost, l'Estat Islàmic va arrasar els seus 
assentaments de la plana de Nínive i uns 120.000 van haver de fugir de la nit al dia. Es va 
pensar que era l'últim dels capítols dels cristians a la terra d'Abraham. 
A l'Iraq, fins el 2003, al final del president Saddam Hussein, hi havia entre 1 i 1,4 milions de 
cristians. La guerra i després l'ocupació de Nínive per EI, entre 2014 i 2017, els va reduir a 
entre 300.000 i 400.000. 
Segons els últims censos que s'han pogut realitzar, a prop del 45% de les famílies han pogut 
tornar i 8.166 (54%) cases de Nínive han estat reconstruïdes. Però encara molts segueixen 
malvivint en camps de refugiats. 
La visita de papa Francesc obre un nou capítol en aquesta història mil·lenària dels cristians a 
aquestes terres. És la gran notícia d'aquest any per a una població que ha patit molt. Però 
encara cal fer molt perquè els cristians senten pressió, inseguretat i tenen por de tornar. 
Alguns dels seus veïns són els qui els van cremar les cases. 
Els últims mesos han treballat per reconstruir les esglésies que visitarà el Papa. Durant la 
guerra 34 van ser totalment destruïdes, 132 cremades i 197 parcialment destrossades. El 
principal d'aquests projectes és la gran església d'Al-Tahira (La Immaculada), la més gran de 
l'Iraq, situada en Qaraqosh, que era la ciutat amb més cristians del país, amb un 95% de 
població siro-catòlica i que va ser incendiada per l'EI. 
El cardenal Sandri, prefecte de la Congregació per a les Esglésies Orientals, a la qual 
pertanyen els cristians de la regió -asiris i caldeos-, explica que "el papa ha mantingut la seva 
paraula de visitar a tots els que han patit a l'Església (...) És un viatge que vol portar consol i 
un futur millor a una Església que ha quedat gairebé desmantellada de la presència cristiana 
per tots els que han fugit a l'exterior". 
 
 
 
 
 



 
Però el Papa vol consolar a tot el poble iraquià, no només als cristians. A tots els habitants 
ferits per la persecució i la guerra. És un gran impuls a la convivència, com ho reconeixien les 
paraules de benvinguda del president iraquià actual i ho manifesten les trobades amb la 
màxima autoritat religiosa xiïta de l’Iraq, l’aiatol·là Ali a l’Sistani, i membres d´altres religions 
o col·lectius.  
És un viatge amb un missatge de consol, fraternitat i força per tot el poble d'Iraq i, també, el 
compliment del somni que sant Joan Pau II no va poder fer l´any 2000. 

 

 

COMENTARIO AL EVANGELIO:Jn 2,13-25 
 

«No hagáis de la Casa de mi Padre una casa de mercado» 
 

Hoy, cercana ya la Pascua, ha sucedido un hecho insólito en el templo. Jesús ha echado del 
templo el ganado de los mercaderes, ha volcado las mesas de los cambistas y ha dicho a los 
vendedores de palomas: «Quitad esto de aquí. No hagáis de la Casa de mi Padre una casa de 
mercado» (Jn 2,16). Y mientras los becerros y los carneros corrían por la explanada, los 
discípulos han descubierto una nueva faceta del alma de Jesús: el celo por la casa de su 
Padre, el celo por el templo de Dios. 
 
 
¡El templo de Dios convertido en un mercado!, ¡qué barbaridad! Debió comenzar por poca cosa. 
Algún rabadán que subía a vender un cordero, una ancianita que quería ganar algunos durillos 
vendiendo pichones..., y la bola fue creciendo. Tanto que el autor del Cantar de los cantares 
clamaba: «Cazadnos las raposas, las pequeñas raposas que devastan las viñas» (Cant 2,15). 
Pero, ¿quién hacía caso de ello? La explanada del templo era como un mercado en día de 
feria. 

 
-También yo soy templo de Dios. Si no vigilo las pequeñas raposas, el 
orgullo, la pereza, la gula, la envidia, la tacañería, tantos disfraces del 
egoísmo, se escurren por dentro y lo estropean todo. Por esto, el Señor 
nos pone en alerta: «Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos: ¡Velad!» 
(Mc 13,37). 
¡Velemos!, para que la desidia no invada la conciencia: «La incapacidad 
de reconocer la culpa es la forma más peligrosa imaginable de 
embotamiento espiritual, porque hace a las personas incapaces de 
mejorar» (Benedicto XVI). 
 

¿Velar? –Intento hacerlo cada noche- ¿He ofendido a alguien?, ¿son 
rectas mis intenciones?, ¿estoy dispuesto a cumplir siempre y en todo la 
voluntad de Dios?, ¿he admitido algún tipo de hábito que desagrade al 

Señor? Pero, a estas horas, estoy cansado y me vence el sueño. 
 

-Jesús, tú que me conoces a fondo, tú que sabes muy bien qué hay en el interior de cada 
hombre, hazme conocer las faltas, dame fortaleza y un poco de este celo tuyo para que eche 
fuera del templo todo aquello que me aparte de ti.  
 

Rev. D. Lluís Raventós i Artés(Tarragona) 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

 DISSABTE  6 19h. Carles Bas Peiret (1è aniv.) 

 DIUMENGE  7 11h. 
13h. 

Manuel Montfort  (8è aniv.) 
Pro populo 

 DILLUNS 8 20h. Missa  en  temps  de  pandémie 

DISSABTE  13 19h. Josep Mª Alós Ruiz. MISSA  FAMILIAR 

 DIUMENGE 14               11h. 
13h. 

Pro populo 
difunts família Junqnera-Ezquerra 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

AVUI  DIUMENGE  COL·LECTA ESPECIAL A FAVOR DE  
 LA  PARRÒQUIA, PRIMER DIUMENGE DE MES. 

 
 

REUNIÓ DE PRIMERA COMUNIÓ 
 

Reunió de pares i mares de Primera Comunió el dijous 11 de març a les 20,30h a l’església. 
 

MISSA  FAMILIAR 
 
 

  Dissabte 13 a les 19h. 
 
 

DIA DE HISPANOAMÈRICA, 7 DE MARÇ 
 

És un dia d’acció de gràcies pels sacerdots, religiosos, religioses i  laics que són missioners en el 
continent americà. 
   

MISSA EN TEMPS DE PANDÈMIA, DILLUNS 8 DE MARÇ  
 

El passat Consell Parroquial va acordar de celebrar una missa cada mes, durant el temps que duri la 
pandèmia, per les víctimes del Covid 19. En aquesta Missa es demanarà pel repòs etern dels qui han 
mort, el consol pels qui ploren, la guarició dels malalts, la pau dels moribunds, la força pels 
treballadors sanitaris, la saviesa pels nostres governants i la valentia per poder estar al costat de 
tothom amb amor. 
 Congregació per al Culte Diví va rebre moltes peticions de poder celebrar una missa específica per 
implorar a Déu la fi d’aquesta pandèmia. El 30 de març de 2020 es va publicar el decret amb els textos 
específics de la “Missa en temps de Pandèmia”. 
Aquesta Missa se celebrarà el segon dilluns de cada mes a les 20 h. (Si alguna festa ho impedeix es 
traslladaria al tercer dilluns). 
 


