
 N. 705 – DIUMENGE VIII (27/02/2022)  

 Brosses a l’ull 
Ens ho heu dit de moltes maneres, Senyor!  
Ens dieu que no jutgem si no volem ser jutjats;  
ens heu dit que «el qui estigui lliure de pecat,  
que tiri la primera pedra.» 

Sí, ens ho heu dit! I, tanmateix, veieu  
com ens costa de deixar només a Déu  
el judici sobre els nostres germans. 

Si ens costa de mirar el món i els altres  
per veure-hi el que es digne de lloança,  
vol dir que hem de mirar cap endins nostre  
per trobar allò què ens priva de veure i beneir  
l’obra de Déu en els germans i germanes. 

Feu, Senyor, que avui mirem les altres persones  
—les que ens cauen bé i les que no tant—  
amb el mateix amor amb què vós ens mireu  
a cadascun de nosaltres. 

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc: En aquell temps, Jesús 
digué als deixebles aquest proverbi: «¿Un cec seria capaç de 
guiar un altre cec? ¿No caurien tots dos dins un clot? No hi ha cap 
deixeble més instruït que el mestre; només un cop formats, els 

deixebles arriben a ser com el seu mestre. 

¿Per què, doncs veus l’estella dintre l’ull del teu 
germà, i no t’adones de la biga que tens dintre el 
teu ull? ¿Com li pots dir: "Germà, deixa’m, que et 
trauré aquesta estella de l’ull", si tu no veus la 
biga en el teu? Hipòcrita, treu-te primer la biga 
del teu ull, i llavors t’hi veuràs per poder treure 
l’estella de l’ull del teu germà. 

No hi ha cap arbre bo que doni fruits dolents, ni 
cap arbre dolent que doni fruits bons. Cada ar-
bre es coneix pels seus fruits: ningú no cull figues 

dels cards ni raïms de les bardisses. L’home bo, del tresor de bondat que 
guarda en el cor, en treu fora la bondat; però l’home dolent, del seu tresor de 
maldat, en treu el mal. Perquè la seva boca parla d’allò que es desborda del 
seu cor»..[Lc 6, 39-45]  

Salm responsorial 91 

R/ És bo de lloar-vos, Senyor. 

És bo de lloar l’Altíssim, / de cantar al vostre nom, Senyor, / de proclamar 
al matí el vostre amor / i de nit, la vostra fidelitat. R. 



 

Els justos creixeran com les palmeres, / es faran grans com els cedres 
del Líban; / plantats a la casa del Senyor, / creixeran als atris del nostre 
Déu. R. 

Encara donaran fruit a la vellesa, / continuaran plens d’ufana i de vigor, / 
per proclamar que el Senyor és recte, / que la meva Roca no coneix la 
injustícia. R. 

L’EVANGELI PER A AVUI: Arbres bons 
L’advertiment de Jesús és fàcil d’entendre. «No hi ha cap arbre bo que doni fruit 
dolent ni cap arbre dolent que doni fruit bo. Cada arbre es coneix pel seu fruit: no es 
cullen figues dels cards ni es verema raïm de les bardisses». 
En una societat malmesa per tantes injustícies i abusos, on creixen els «cards» dels 
interessos i de les mútues rivalitats, i on broten tantes «bardisses» d’odis, discòrdia 
i agressivitat, cal que hi hagi persones sanes que donin una altra classe de fruits. Què 
podem fer cadascú de nosaltres per sanar una mica la convivència social tan mal-
mesa com tenim? 
Potser hem de començar per no fer la vida més difícil del que ja és a ningú. Esforçar-
se perquè, almenys al nostre costat, la vida sigui més humana i més suportable. No 
enverinar l’ambient amb la nostra amargor. Crear en el nostre entorn unes relacions 
diferents fetes de confiança, de bondat i de cordialitat. 
Necessitem entre nosaltres persones que sàpiguen acollir. Quan acollim algú, estem 
alliberant-lo de la solitud i li estem infonent noves forces per viure. Per molt difícil 
que sigui la situació en què es troba, si descobreix que no està sol i té algú a qui 
acudir, es despertarà de nou la seva esperança. Que important que és oferir refugi, 
acollida i escolta a tantes persones maltractades per la vida. 
Hem de desenvolupar també molt més la comprensió. Que les persones sàpiguen 
que, per molt greus que siguin els seus errors, en mi trobaran sempre algú que les 
comprendrà. Hem de començar per no menysprear ningú, ni tan sols interiorment: 
no condemnar ni jutjar precipitadament. La majoria dels nostres judicis i condemnes 
només mostren la nostra poca qualitat humana. 
També és important encomanar alè a qui pateix. El nostre problema no és tenir pro-
blemes, sinó no tenir força per enfrontar-se a ells. Al costat de nosaltres hi ha per-
sones que pateixen inseguretat, soledat, fracàs, malaltia, incomprensió… No neces-
siten receptes per resoldre la seva crisi. Necessiten algú que comparteixi el seu so-
friment i posi en les seves vides la força interior que les sostingui. 
El perdó pot ser una altra font d’esperança en la nostra societat. Les persones que 
no guarden rancor ni alimenten el ressentiment, i saben perdonar de veritat, sem-
bren esperança al seu voltant. Al seu costat sempre creix la vida. 
No es tracta de tancar els ulls al mal i a la injustícia. Es tracta senzillament d’escoltar la 
consigna de Pau de Tars: «No et deixis vèncer pel mal; al contrari, venç el mal amb el 
bé.» La manera més sana de lluitar contra el mal en una societat tan danyada com la 
nostra és fer el bé «no torneu a ningú mal per mal…; si és possible, i fins on depengui 
de vosaltres, estigueu en pau amb tothom» (Romans 12,17-18).  [J. A. PAGOLA]  



 

Els claretians estan d’aniversari... i el barri també! [12] 

1940 El col·legi obre les aules i retorna la normalitat. 

1941 El Santuari del Cor de Maria fou consagrat el dia 17 d’octubre de 1941. Fou 
bisbe consagrant mons. Frederic Costa. Després d’una celebració que va durar més 
de quatre hores, el Santuari del Cor de Maria quedava obert al culte. (Les creus ver-
melles que es poden veure en cada una de les columnes del temple, recorden la 
unció que van rebre en aquella cerimònia.) 

1944 Després de la consagració del santuari, l’esdeveniment més significatiu fou 
el de la coronació canònica de la imatge del Cor de Maria, el 8 d’octubre de 1944. 
Va ser l’ocasió per acabar de decorar el temple que tan malmès havia quedat de la 
revolució del 36. Es començà per la decoració del cambril: paletes, pintors, estuca-
dors, marbristes, dauradors. Vitralls policroms, historiats, plens de simbolismes, lle-
gendes i inscripcions adients. Les dues corones, la de la Mare i la del Nen són obra 
d’orfebreria de mèrit, treballades per l’orfebre Sr. Selva. En harmonia amb el santuari, 
són d’estil romànic i bizantí i encastades amb joies de valor, conservant moltes la 
forma original sense trencar el conjunt harmònic. L’emissora Ràdio Barcelona retrans-
meté la celebració, i uns potents altaveus la feien ressonar al voltant del santuari. ❏ 

Del missatge de Papa per a la Quaresma de 2022 
«No ens cansem de fer el bé en la caritat activa vers el proïsme. Durant aquesta 
Quaresma practiquem l’almoina, donant amb alegria (cf. 2Co 9,7). Déu, «qui prove-
eix el sembrador de gra per a la sembra i dona pa per a menjar» (2Co 9,10), ens 
proporciona a cadascú no només el que necessitem per a subsistir, sinó també per 
tal que puguem ser generosos en fer el bé als altres.  

Si és veritat que tota la nostra vida és un temps per a sembrar el bé, aprofitem es-
pecialment aquesta Quaresma per a cuidar els qui tenim a prop, per fer-nos proïsme 
d’aquells germans i germanes que estan ferits en el camí de la vida (cf. Lc 10,25-37).  

La Quaresma és un temps propici per a buscar —i no evitar— a qui està necessitat; 
per a trucar —i no ignorar— a qui desitja ser escoltar i rebre una bona paraula; per 
a visitar —i no abandonar— a qui pateix la solitud. Posem en pràctica la crida a fer 
el bé a tothom, prenent-nos temps per estimar els més petits i indefensos, els aban-
donats i menyspreats, els qui són discriminats i marginats» (cf. Carta enc. Fratelli 
tutti, 193).» 

El card. Tagle, president de Caritas internacional, a Barcelona 
Dissabte 5: 10.30-13.00 Conferència del Card. Tagle (prefecte de Congregació per 
l’Evangelització dels pobles i president de Caritas internacional) a l’Auditori Fòrum 
CCIB sobre l’acollida i l’acompanyament de la vulnerabilitat en l’àmbit educatiu i fa-
miliar, organitzada per el Secretariat de Pastoral amb Joves de l’Arquebisbat de Bar-
celona, Càritas Catalunya i la Fundació Escoles Cristianes de Catalunya. Entrada gra-
tuïta. Mes informació: https://caritas.barcelona/agenda-caritas/conversa-amb-el-
cardenal-tagle-acollir-i-acompanyar-en-un-mon-canviant/ 

https://caritas.barcelona/agenda-caritas/conversa-amb-el-cardenal-tagle-acollir-i-acompanyar-en-un-mon-canviant/
https://caritas.barcelona/agenda-caritas/conversa-amb-el-cardenal-tagle-acollir-i-acompanyar-en-un-mon-canviant/


 

Aquesta setmana ... 
Dilluns,28 20.30 - Pregar la Paraula a CM 

Dimarts, 1 març 19.00 - Ioga. Harmonització Vital a ST 

Dimecres, 2 DIMECRES DE CENDRA - Comença la Quaresma  

             Imposició de la Cendra ( ST 11.00 i CM 20.00) 

09.00 - 12.30   L’ASSISTENT SOCIAL de l’arxiprestat  

                           amb CITA PRÈVIA: 933 44 16 50 

17.30 - Ioga. Harmonització Vital a ST  

Dijous, 3 19.00 - Ioga. Harmonització Vital a ST 

20.45 – Pregària de Taizé (CM) 

Divendres, 4 10.30 – Viacrucis a Sant Tomàs (cada divendres) 

Diumenge, 6 19.00 - Viacrucis al Cor de Maria (cada diumenge) 
 
 
 

Papa Francesc fa una crida per la Pau 

Poques hores abans que Putin decidís atacar Ucraïna, el Papa Francesc –que 
ja havia insistit molt a favor de la pau en els dies anteriors– ha adreçat 
aquest breu missatge a tots els homes i dones de bona voluntat: 

«Tinc un gran dolor en el cor per l’empitjorament de la situació a Ucraïna. Mal-
grat els esforços diplomàtics de les últimes setmanes s’estan obrint escenaris 
cada vegada més alarmants. Igual que jo, molta gent a tot el món està sentint 
angoixa i preocupació. Una vegada més, la pau de tots està amenaçada pels in-
teressos de les parts. Voldria fer una crida als qui tenen responsabilitats políti-
ques, perquè facin un seriós examen de consciència davant de Déu, que és Déu 
de la pau i no de la guerra; que és Pare de tots, no sols d’alguns, que ens vol ger-
mans i no enemics. Demano a totes les parts implicades que s’abstinguin de tota 
acció que provoqui encara més sofriment a les poblacions, desestabilitzant la 
convivència entre les nacions i desacreditant el dret internacional. 

I voldria fer una crida a tots, creients i no creients. Jesús ens ha ensenyat que a 
la insensatesa diabòlica de la violència es respon amb les armes de Déu, amb la 
pregària i el dejuni. Convido tothom a fer del pròxim 2 de març, Dimecres de 
Cendra, una Jornada de dejuni per la pau. Animo de manera especial els cre-
ients perquè en aquest dia es dediquin intensament a la pregària i al dejuni. Que 
la Reina de la pau preservi al món de la bogeria de la guerra.» ❏ 

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 

https://cordemariasanttomas.org/ 
Comunitat dels Claretians: 93 476 68 34. // Mòbil parroquial: 609 23 47 67 

https://cordemariasanttomas.org/

