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«Ven e veralo» (Xn 1,46)
Comunicar atopando ás persoas onde están e como son

MONICIÓN DE ENTRADA

 Benvidos! Este Domingo celébrase a xornada mundial  das comunicacións sociais.  O

lema deste ano: “Ven e veralo” (Xn 1,46), é o slogan máis repetido en calquera campaña

publicitaria  que  se  prece...  experimentar  en  propia  persoa.  Precisamente  hoxe,

solemnidade  da  Ascensión:  Onde  imos  e  que  vemos?  Comecemos  a  Eucaristía

pedíndolle ao Señor que a experiencia da súa ascensión sexa unha realidade en nós,

para chegar tamén nós a Deus.

LECTURAS   

 Primeira: Feitos dos Apóstolos 1, 1-11. Á vista deles, foi elevado ao ceo.

 Salmo  responsorial:  Sal  46.  Deus  ascende  entre  aclamacións;  o  Señor,  ao  son  de

trompetas.

 Segunda - opción 2: Efesios 4, 1-13. Á medida de Cristo na súa plenitude.

 Evanxeo: Marcos 16, 15-20. Foi levado ao ceo e sentou á dereita de Deus.

SUXESTIÓNS PARA A HOMILÍA

 Celebramos a Ascensión do Señor. Unha festa de despedida... de separación física. Un

repaso ao que o sepulcro quixo impor. Aquel privou aos apóstolos de camiñar xunto ao

Señor... e a ascensión deixoulles sen a proximidade da presenza resucitada, polo menos

en aparencia.  Os apóstolos tiveron que revivir  a despedida, o drama da separación...

aínda que esta vez cun final esperanzador e, ademais, asegurándonos Xesús unha nova

presenza: a do Espírito Santo.

 O “ven e veralo” que se tomou como lema, para a mensaxe que enmarca esta xornada

mundial das comunicacións sociais, é unha chamada de atención a unha sociedade que

non sabe que verá. O confinamento pasou, pero o concatenamento das diferentes ondas

volve pornos alerta e só baixamos a garda cando a curva dobrégase... é entón cando

deixamos de prestar atención á contorna, como aqueles discípulos que esperaban que

aquela nube se movese para ver se Xesús seguía tras ela.

 Neste momento presente, son moitas as circunstancias que se nos perden de vista ao

prestar  tanta  atención  á  información  da  actual  pandemia.  O  papa  Francisco,  na  súa

mensaxe deste ano alértao, cando fala do perigo dunha información que mira desde os

ollos  do  mundo máis  rico deixando  de lado  o  drama social  das familias  que  caeron

rapidamente  na pobreza e  teñen que porse  en colas da fame e  forman parte  dunha

realidade molesta e así non son noticia.



 San Paulo lémbranos a nós, como aos efesios, a esperanza da vocación á que fomos

chamados. No mundo da comunicación hoxe poden entrometerse moitos intereses alleos

que fan esta  preconfeccionada... polo  que,  tristemente,  a dependencia económica,  fai

perigar a neutralidade e calidade informativa que, como indica o Papa, no aplanamento

nos “periódicos fotocopia” fai  que sexan  substancialmente iguais.  Para iso haberá que

rescatar as virtudes que o Papa encomia en quen van alá onde ninguén vai: movemento,

desexo de ver, curiosidade, apertura, paixón. Isto entronca coa exhortación paulina de

hoxe a rescatar a vocación que se nos deu a cada un segundo a medida do don de Cristo.

E aos xornalistas, e persoas do ámbito da comunicación, dun modo especial, remitiralles

a esa experiencia fundante que lles fixo optar por esta profesión.

 O “non vos afastedes de Xerusalén” co que Xesús alenta a permanecer no medio do

perigo, que supuña seguir nunha cidade que condenara e executara ao mesmo Señor, e

que podería agardarse fose o mesmo final para calquera que seguise o seu camiño, é

unha invitación a non deixar de pisar a cidade, evitando a tentación de comunicar desde

palacio... sen desgastar as solas dos zapatos.

 Hoxe o Señor regresa ao Pai e leva consigo a nosa humanidade. Hoxe déixanos a nós a

testemuña nesta carreira de substitucións da que forma parte toda a historia da Igrexa, de

testemuñas da Testemuña Fiel. Sigamos percorrendo nós o mundo e ofrezámoslle con

paixón a mensaxe do evanxeo que poida lerse na nosa vida. Así daremos un testemuño

realmente crible... o que o noso mundo anhela.

ORACIÓN UNIVERSAL

 Pidamos ao Señor, que hoxe ascende entre aclamacións, que siga presentando ao Pai

as necesidades da Igrexa e do mundo, que se nos achegan e seguimos vendo. Oramos

dicindo: Señor da gloria, escóitanos.

1. Pola Igrexa Universal. Que cada un dos seus membros renove cada día a vocación de

saír ao encontro dos demais, facendo da propia vida o mellor púlpito para anunciar ao

Señor. Oremos.

2. Polos gobernantes. Para que busquen o ben común e fagan o posible na consecución

do  progreso  humano.  Que  nunca  utilicen  a  comunicación  como  arma  para  enganar,

pretendendo amordazar a liberdade de prensa. Oremos.

3. Por todos os que sofren, no seu corpo ou no seu espírito. Que sempre sexan noticia

desde o respecto e non se traten os seus dramas vitais desde a superficialidade de quen

busca o morbo ao comunicar ou cota de pantalla ou de tirada. Oremos.

4. Polos comunicadores. Que constrúan as pezas informativas con sinxeleza, buscando

unha expresión comunicativa que queira ser límpida e honesta. Oremos.

5. Polos profesionais asasinados a consecuencia do seu compromiso coa verdade. Para

que Deus acolla o seu “martirio” vital por achegarse ás persoas onde están e alzar a súa

voz, tomar a súa pluma e orientar o seu obxectivo para contar a realidade tal como é, con

valentía e compromiso. Oremos.



6.  Por  todos  nós.  Dános  a  graza  de  recoñecer  as  túas  moradas  no  mundo  e  a

honestidade de contar o que vimos. Oremos.

Acolle, Pai, as súplicas que che diriximos desde a confianza de sabernos os teus fillos.

Anuda o tecido da vida, remendando os rotos e os farrapos no teu Fillo, que vive e reina

contigo e o Espírito polos séculos dos séculos. Amén.

MONICIÓN FINAL

Termina a celebración... pero non termina a Misa. Escoitamos na Eucaristía unha urxente

tarefa. Acollemos a invitación do beato Manuel Lozano Garrido: «Abre pasmosamente os

teus ollos ao que vexas e deixa que se encha de sabia e frescura a cunca das mans, para

que os outros poidan tocar ese milagre da vida palpitante cando te lean». Podedes ir en

paz!


