
 

PAPA FRANCESC. HOMILIA EN LA 
JORNADA MUNCIAL DELS AVIS 
(25/07/2021). 
(homilia llegida pel cardenal Rino 
Fisichella). 
 
«…Y nosotros, ¿qué mirada tenemos hacia 
los abuelos y los mayores? ¿Cuándo fue la 
última vez que hicimos compañía o llamamos 
por teléfono a un anciano para manifestarle 

nuestra cercanía y dejarnos bendecir por sus palabras? Sufro cuando 
veo una sociedad que corre, atareada, indiferente, afanada en tantas 
cosas e incapaz de detenerse para dirigir una mirada, un saludo, una 
caricia. Tengo miedo de una sociedad en la que todos somos una 
multitud anónima e incapaces de levantar la mirada y reconocernos. 
Los abuelos, que han alimentado nuestra vida, hoy tienen hambre de 
nosotros, de nuestra atención, de nuestra ternura, de sentirnos cerca. 
Alcemos la mirada hacia ellos, como Jesús hace con nosotros. 
 

[…] 

 

Hoy tenemos necesidad de una nueva alianza entre los jóvenes y los 
mayores, hoy tenemos necesidad de compartir el común tesoro de la 
vida, de soñar juntos, de superar los conflictos entre generaciones 
para preparar el futuro de todos. Sin esta alianza de vida, de sueños, 
de futuro, nos arriesgamos a morir de hambre, porque aumentan los 
vínculos rotos, las soledades, los egoísmos, las fuerzas disgregadoras. 
Frecuentemente, en nuestras sociedades hemos entregado la vida a la 
idea de que “cada uno se ocupe de sí mismo”. Pero eso mata. El 
Evangelio nos exhorta a compartir lo que somos y lo que tenemos, ese 
es el único modo en que podemos ser saciados. He recordado muchas 
veces lo que dice a este propósito el profeta Joel (cf. Jl 3,1): Jóvenes y 
ancianos juntos. Los jóvenes, profetas del futuro que no olvidan la 
historia de la que provienen; los ancianos, soñadores nunca cansados 
que trasmiten la experiencia a los jóvenes, sin entorpecerles el camino. 
Jóvenes y ancianos, el tesoro de la tradición y la frescura del Espíritu. 
Jóvenes y ancianos juntos. En la sociedad y en la Iglesia: juntos». 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: DEIXAR DE TENIR FAM I SET» 
L’estiu ens va bé per baixar les revolucions del motor vital. Poc o 
molt, l’acceleració de durant l’any baixa d’intensitat en aquesta 
època de l’any, i amb una mica de sort, encara podem ser dels qui 
canvien de paisatge. És un bon temps per poder saciar l’esperit de 
la pau que tots desitgem. Omplir el cor, és aquesta la nostra 
veritable fam i set. Dit d’una altra manera, viure plenament com a 
persones realitzades. I aquest desig només l’acompleix Jesús, a qui 
rebem en l’Eucaristia, al costat dels nostres germans i germanes. 
Demanem-li al bon Déu de creure. La fe en Jesús, el pa de la vida, 
ens obre a una nova existència. Certament que el món de la 
tècnica (màquines, aparells, mòbils, utensilis diversos…) ha arribat 
a les nostres vides transformant-les d’una manera molt notable. 
En algunes ocasions ens han beneficiat molt, però en d’altres ens 
han afeblit humanament. El canvi social i cultural és una 
evidència. Al costat d’aquesta transformació s’ha afegit un 
veritable empobriment espiritual i una pèrdua de sentit molt 
dolorosa. La buidor ha ferit de mort la nostra existència. I un 
detall més subtil ha estat que aquest procés de transformació s’ha 
forjat lentament pel camí de les emocions, les impressions, les 
sensacions…amb les que s’ha instal·lat el discurs de que aquest 
canvi ha estat una realitat inevitable, fins el punt d’adormir la 
nostra capacitat de reacció. La vida cristiana no es construeix a 
partir de les idees, ni queda satisfeta, pel simple fet de considerar 
que té resposta per a quasi tot. La vida d’un cristià es recolza en 
Jesús, a qui hem descobert al llarg de la nostra vida. Encara més. 
Un creient és algú que sempre es fa preguntes i que ha de buscar 
contínuament la resposta. La fe no és, doncs, un antídot o un 
escut, sinó que és un camí que s’adreça cap a Jesús, el Fill de Déu. 
Perquè és Ell, Jesús, qui ens parla al cor, amb paraules i gestos 
propers, com vol aprendre a fer-ho l’Església. Tan de bo que 
puguem omplir la nostra vida d’aquesta fe que ens porta a Jesús, 
ens porta a la pau, al diàleg, a la contemplació, al servei, a situar-
nos prop dels qui caminen al nostre costat. Amb Jesús deixarem 
de tenir fam i set.      

Mn. Daniel Palau 



 

 

 

HORARIS DE MISSA 

Dilluns i divendres a les 19h. 

Dimarts i dimecres missa 

compartida a les 19h. Dijous 

adoració al santíssim a les 19h. 

Dissabte a les 20. Diumenge missa a 

les 12h.  
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HORARIS DE MISSA  

Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte  

a les 18h. Diumenge a les 10’30h. 

 

 

INTENCIONS 

Dissabte 31: Amilcar Amat. Ignasi 

Ros. Josep Maria Boltà. Josep Morral 

Termes / Diumenge 1: Montserrat 

Boltà Cañellas. Adrià Canals. Salvador 

Ros i Dolors Roca i família. Joan 

Ribas. Josep Martí Tor. 
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QUE EL NOSTRE DESIG SIGUI FER LA 

VOLUNTAT DEL PARE 

 

Senyor, doneu-nos sempre d’aquest pa 

que sou vós mateix, 

que heu vingut a donar al món la vida veritable, 

que va més enllà de qualsevol expectativa 

i desig mundà. 

 

Ens escarrassem per tantes coses 

que sovint se’ns escolen entre els dits 

i que, si les aconseguim, 

no ens omplen tant com havíem pensat. 

 

La felicitat que aquest món ens ofereix 

és com una flassada massa curta: 

per una banda o altra 

sempre se’n troba a faltar. 

 

L’única felicitat que no falla és posar 

el nostre cor en vós: 

que el nostre desig sigui fer 

la voluntat del Pare, 

que el nostre benestar 

sigui saber-nos estimats per Ell 

i destinats a la vida eterna. 

 
"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret 

 
 


