Ungits per l’Esperit

Quan a la sinagoga de Natzaret, Senyor,
et presentaves com a Ungit per l’Esperit,
deies en veu alta el teu programa
i l’oferies també als qui et volien seguir.
Avui et demanem que vulguis entrar
a la sinagoga de les nostres conviccions:
i ens facis entendre que els cristians
hem estat també ungits per l’Esperit
i enviats a portar la teva Bona Nova
–encara que no hàgim de sortir de casa–
a tots els desvalguts.
Fes que la nostra preocupació com Església,
sigui la mateixa preocupació que tu vas tenir:
els pobres, els captius, els cecs, els oprimits...
Per tal que, seguint el teu mateix programa,
més que jutjar i condemnar el nostre món,
mirem de sembrar-hi llavors del Regne:
fraternitat, justícia, llibertat i gràcia de Déu.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc: Són molts els qui han emprès la tasca d’escriure una narració dels fets ocorreguts entre
nosaltres, guiant-se per l’ensenyament que hem rebut d’aquells
que des del principi en foren testimonis de vista i
després ho transmeteren de paraula. Havent pogut informar-me minuciosament de tot des dels
orígens, jo també, il·lustre Teòfil, he decidit escriure-t’ho en una narració seguida, perquè coneguis la solidesa de l’ensenyament que has rebut.
En aquell temps Jesús se’n tornà a Galilea ple del
poder de l’Esperit. La seva anomenada s’estengué per tota la regió. Ensenyava en les sinagogues d’ells i tothom el lloava. I se n’anà a Natzaret, on s’havia criat. El dissabte anà a la sinagoga,
com tenia costum, i s’aixecà a llegir. Li donaren
el volum del profeta Isaïes, el desplegà i trobà el
passatge on hi ha escrit: «L’Esperit del Senyor reposa sobre meu, ja que ell m’ha ungit per portar
la Bona Nova als desvalguts, m’ha enviat a proclamar als captius la llibertat, i als cecs el retorn de la llum, a deixar en llibertat els
oprimits i a proclamar l’any de gràcia del Senyor». Després plegà el volum, el
donà a l’ajudant de la sinagoga i s’assegué. Tots els qui eren a la sinagoga tenien els ulls posats en Jesús. Ell començà dient-los: «Això que avui sentiu contar
de mi és el compliment d’aquestes paraules de l’Escriptura». [Lc 1,1-4; 4,14-21]
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Les vostres paraules, Senyor, són esperit i són vida.

És perfecta la llei del Senyor, / i l’ànima hi descansa; / és ferm el que el
Senyor disposa, / dóna seny als ignorants. R.
Els preceptes del Senyor són planers, / omplen el cor de goig; / els manaments del Senyor són transparents, / il·luminen els ulls. R.
Venerar el Senyor és cosa santa, / es manté per sempre; / els determinis
del Senyor són ben presos, / tots són justíssims. R.
Les paraules que em surten dels llavis / i els pensaments que el meu cor medita, / que us siguin agradables, Senyor, / penyal meu, redemptor meu. R.

L’EVANGELI PER A AVUI: Bona notícia per als pobres
Un dels trets més escandalosos i insuportables de la conducta de Jesús és la seva
defensa decidida dels pobres. Una i altra vegada, els cristians intentem escamotejar
una cosa que és essencial en la seva actuació.
No ens enganyem. El seu missatge no és una bona notícia per a tothom, de manera
indiscriminada. Ell ha estat enviat a portar una bona notícia als pobres: el futur projectat i estimat per Déu els pertany a ells.
Tenen sort els pobres, els marginats per la societat, els privats de tota defensa, els
que no troben lloc en la convivència dels forts, els desposseïts pels poderosos, els
humiliats per la vida. Ells són els destinataris del regne de Déu, els que s’alegraran
quan Déu «regni» entre els seus fills i filles.
Però per què són ells els privilegiats? És que els pobres són millors que els altres per
merèixer de Déu un tracte especial? La posició de Jesús és senzilla i clara. No afirma
mai que els pobres, pel fet de ser-ho, siguin millors que els rics. No defensa un «classisme moral». L’única raó del seu privilegi consisteix que són pobres i oprimits. I Déu
no pot «regnar» en el món sinó fent-los justícia.
Déu no pot ser neutral davant un món esquinçat per les injustícies dels homes. El
pobre és un ésser necessitat de justícia. Per això l’arribada de Déu és una bona notícia per a ell. Déu no pot regnar sinó defensant la sort dels injustament maltractats.
Si el regnat de Déu s’imposa, els pobres seran feliços. Perquè on Déu «regna» no
podran ja regnar els poderosos sobre els dèbils ni els forts sobre els indefensos.
Però no ho oblidem. El que és bona notícia per als pobres ressona com amenaça i
mala notícia per als interessos dels rics. Tenen mala sort els rics. El futur no els pertany. Les seves riqueses els impedeixen d’obrir-se a un Déu Pare. [J. A. PAGOLA]
«Celebrar el Diumenge de la Paraula de Déu expressa un valor ecumènic,
perquè la Sagrada Escriptura indica als que es posen en actitud d'escolta
el camí a seguir per arribar a una autèntica i sòlida unitat.

Diumenge de la Paraula i Setmana de la Bíblia
Del 23 al 29 de gener: VI Setmana de la Bíblia: COMPRENDRE I VIURE LA PARAULA
Les diòcesis catalanes celebren del 23 al 29 de gener la sisena edició de la Setmana
de la Bíblia, iniciativa patrocinada per la Conferència Episcopal Tarraconense i promoguda per l’Associació Bíblica de Catalunya, l’Abadia de Montserrat, el Centre de
Pastoral Litúrgica, Editorial Claret i també per Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Enguany, hi ha un lema major, el del Diumenge de la Paraula de Déu (dia 23): «Feliç
el qui escolta la Paraula de Déu», proposat pel Pontifici Consell per a la Promoció de
la Nova Evangelització, i un lema menor, el de la VI Setmana de la Bíblia, «La Paraula,
font de consol i esperança», proposat per les entitats convocants i que vol precisament posar l’èmfasi en el text bíblic com a motiu d’esperança.
Aquesta iniciativa de l’Església catalana va néixer fa sis anys per acostar el text revelat als creients i en general a tota la societat. Va ser una intuïció del tot encertada,
perquè es va avançar al mateix motu proprio del papa Francesc Aperuit illis, que el
2019 instituïa el tercer diumenge de durant l’any com el Diumenge de la Paraula.
Diu el Papa Francesc en l’Aperuit Illis: "Escoltar la Sagrada Escriptura per practicar la
misericòrdia: aquest és un gran desafiament per a les nostres vides. La Paraula de
Déu és capaç d’obrir els nostres ulls per permetre’ns sortir de l’individualisme que
duu a l’asfíxia i l’esterilitat, alhora que ens mostra el camí de compartir i de la solidaritat". Constantment la Paraula de Déu ens remet a l’amor misericordiós del Pare
que demana als seus fills que visquin en la caritat.»
Els actes s’han programat en pla diocesà i es poden trobar al web de l’Associació
Bíblica de Catalunya: www.setmanabiblica.cat. Són tots a les tardes i n’hi ha de presencials, de directes online...

Els claretians estan d’aniversari... i el barri també! [07]
1904 “En virtud del acuerdo adoptado per el Exmo. Ayuntamiento, en Consistorio
del día 24 de desembre último, se concedió permiso al Rdo. P. Juan Melé, Superior
de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, para construir una Iglesia
pública y Escuelas, en un solar con fachada a la calle Coello (Gràcia),
Efectivament, a cada banda del Santuari, a dreta i esquerra hi havia una construcci´`o
simètrica de les escoles. De manera que el conjunt deixava com un «pati» molt semblant a l’actual. L’estil de les construccions no tenia res a veure amb l’actual, sinó
que recordava més aviat l’estil romànic de la façana del Santuari. La construcció de
la dreta va desaparèixer l’any 1926 quan es va construir el Col·legi actual, Mentre
que la de l’esquerra es va mantenir fins l’any 1949...
El dia 7 d’abril de 1904 es va posar la primera pedra del santuari amb una cerimònia
que va presidir el cardenal Casañas, bisbe de Barcelona. Les escoles es van començar
quan s’estava acabant el temple.
1908 La Hormiga de Oro, una acreditada revista gràfica d’aleshores, feia un reportatge (mes de maig) de l’estat de les obres del temple: no s’hi aprecia que hagi començat encara les obres de les escoles. ❏

Aquesta setmana ...
Diumenge, 23

Diumenge de la Paraula de Déu
Comença la Setmana de la Bíblia

Dilluns, 24
Dimarts, 25

20.30 - Pregar la Paraula
Festa de la «Conversió de Sant Pau»:
Acaba la setmana de Pregaria per la Unitat dels Cristians.
20.30 - Consell Interparroquial al Cor de Maria
09.00- 12.30 L’ASSISTENT SOCIAL de l’arxiprestat
amb CITA PRÈVIA: 933 44 16 50
Festa de Sant Tomàs d’Aquino, patró de la parròquia:
11:00 Missa (Aquest any no hi haurà el «refrigeri calent», que
fèiem tradicionalment aquests darrers anys)
19:30 Missa solemne vespertina
20:00 ATENCIÓ: No hi haurà missa al Cor de Maria
19:00 Catequesi de Confirmació: Trobada d’informació
per a nois/es de 14/15 anys (actualment cursant 3r i 4t d’ESO).
A la sala parroquial de Cor de Maria ( C/P. Claret, 45- xamfrà
amb Nàpols)

Dimecres, 26
Divendres, 28

FEBRER,
Dimarts, 1

Al llarg d’aquest any llegim l’evangeli de LLUC
AUTOR. Una tradició universal afirma que el tercer evangeli és de Lluc. Lluc era
metge, d’origen pagà, convertit al cristianisme i deixeble de Pau. No havia conegut
Jesús personalment.
DATA. L’evangeli segons Lluc és certament posterior al de Marc. La data més probable de la seva redacció és pels volts de l’any 80.
DESTINATARIS. Lluc escriu per als cristians vinguts del paganisme. Ignora sistemàticament qüestions que només eren problemes per als cristians convertits del judaisme. El seu missatge, com el de Pau, és un missatge de salvació també per als gentils. Forma literària. El vocabulari de Lluc és el més selecte de tots els evangelistes i
el més ric de tot el Nou Testament, però el seu estil és paradoxal: de vegades és
noble i d’altres senzill. Historiador diligent, és fidel a transmetre les fonts de què
disposa. Però, semblantment als altres evangelistes, Lluc a través del gènere històric,
forneix una obra catequètica i teològica. Amb les seves narracions ens presenta la
joia de Déu salvant tots els homes.
Parròquia del Cor de Maria: P. Claret, 45-47 - 08025 / Tel. 93 458 60 76
Parròquia de Sant Tomàs d’Aquino: Despatx: Passatge Alió 8 / Tel. 93 457 06 81
Comunitat dels Claretians: 93 476 68 34. // Mòbil parroquial: 609 23 47 67

