El teu camí és el camí de tots
Gràcies, Pare, per l’exemple de Crist en el desert:
és un estímul per vèncer amb ell la nostra feblesa,
i una crida a la conversió a l’inici de la Quaresma.
Vivim en «deserts urbans», Senyor,
però són idèntiques les temptacions que hi sofrim:
ens proposen de triomfar a la nostra vida
seguint uns camins contraris als camins de Jesús.
Dóna’ns, Senyor, la força que necessitem
per no seguir camins errats en els nostres deserts,
i per poder superar amb Crist les temptacions
que ens ronden constantment a la vida de cada dia.
Que aquesta quaresma ens sigui un desert vertader
on ens trobem a nosaltres mateixos,
on descobrim la immensitat del teu amor
i on comprenguem l’encert dels teus camins.
Són els camins que Jesús no va abandonar
quan en el desert li proposaren camins diferents:
són camins d’amor i de servei als germans.
Com el seu, són camins que passen pel Calvari,
però tenen en la Pasqua el seu destí final.
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc: En aquell
temps, Jesús, ple de l'Esperit Sant, se'n tornà del
Jordà, i durant quaranta dies l'Esperit el conduïa
pel desert, i era temptat pel diable. Durant aquells
dies no menjava res i a la fi quedà extenuat de
fam. El diable li digué: "Si ets Fill de Déu, digues a
aquesta pedra que es torni pa". Jesús li va respondre: «Diu l'Escriptura que l'home no viu només de pa». Després el diable se l'endugué
amunt, li ensenyà en un instant tots els reialmes
de la terra i li digué: «Et puc donar tot aquest poder i la glòria d'aquests reialmes; tot m'ha estat
confiat a mi, i ho dono a qui jo vull; adora'm i tot
serà teu». Jesús li respongué: «L'Escriptura diu: "Adora el Senyor, el teu Déu,
dóna culte a ell tot sol"». Després el conduí a Jerusalem, el deixà dalt la cornisa
del temple i li digué: «Si ets Fill de Déu, tira't daltabaix des d'aquí; l'Escriptura
diu que "ha donat ordre als seus àngels de guardar-te" i que "et duran a les
palmes de les mans, perquè els teus peus no ensopeguin amb les pedres"». Jesús li respongué: «Diu l'Escriptura: "No temptis el Senyor, el teu Déu"».
Esgotades les diverses temptacions, el diable s'allunyà d'ell, esperant que arribés l'oportunitat. [Lc 4, 1-13]
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Salm responsorial 90
R/ Estigueu vora meu en els perills, Senyor.
Tu que vius a recer de l'Altíssim / i passes la nit a l'ombra del Totpoderós,
/ digues al Senyor, «Sou la muralla on m'emparo, / el meu Déu, en qui
confio». R.
No et passarà res de mal, / ni s'acostarà a casa teva cap desgràcia, /
perquè ha donat ordre als seus àngels / de guardar-te en els camins. R.
Et duran a les palmes de les mans / perquè els teus peus no ensopeguin
amb les pedres, / trepitjaràs lleopards i escurçons, / passaràs sobre lleons i serpents. R.
Ja que ell s'ha fet tan meu, jo el salvaré, / el protegiré perquè coneix el
meu nom. / Sempre que m'invoqui, l'escoltaré, / estaré vora d'ell en els
perills, / el salvaré i tothom l'estimarà. R.

L’EVANGELI PER A AVUI: Convertir-ho tot en pa
És la nostra gran temptació. Reduir tot l’horitzó de la nostra vida a la mera satisfacció
dels nostres desitjos: entossudir-se a convertir-ho tot en pa per alimentar les nostres
ambicions. La nostra més gran satisfacció, i de vegades gairebé l’única, és pair i consumir productes, articles, objectes, espectacles, llibres, televisió. Fins i tot l’amor ha
quedat convertit sovint en m era satisfacció sexual.
Correm la temptació de cercar el plaer més enllà dels límits de la necessitat, fins i tot
en detriment de la vida i de la convivència. Acabem lluitant per satisfer els nostres
desitjos, tot a costa dels altres, provocant la competitivitat i la guerra entre nosaltres.
Ens enganyem si pensem que és aquest el camí de l’alliberament i de la vida. A canvi,
¿no hem experimentat mai que la recerca exacerbada de plaer porta a l’avorriment,
el tedi i la buidor de la vida? No estem veient que una societat que cultiva el consum
i la satisfacció no fa sinó generar insolidaritat, irresponsabilitat i violència?
Aquesta civilització, que ens ha «educat» per a la recerca del plaer fora de tota raó i
mesura, està necessitada d’un canvi de rumb que ens pugui infondre un nou alè de
vida.
Hem de tornar al desert. Aprendre de Jesús, que es va negar a fer prodigis per pura
utilitat, caprici o plaer. Escoltar la veritat que contenen les seves inoblidables paraules: «L’home no viu només de pa; viu de tota paraula que surt de la boca de Déu».
¿No necessitaríem alliberar-nos de la nostra avidesa, egoisme i superficialitat, per
despertar en nosaltres l’amor i la generositat? ¿No necessitaríem escoltar Déu, que
ens convida a gaudir creant solidaritat, amistat i fraternitat? [J. A. PAGOLA]

«La Quaresma és un temps de gràcia
per a alliberar el cor» (Papa Francesc)

Els claretians estan d’aniversari... i el barri també! [13]
1949 Amb motiu de l’any centenari de la fundació del Missioners Claretians (van
ser fundats a Vic el 16 de juliol de 1849), i davant la previsió que l’any següent (Any
Sant 1950), l’aleshores beat Antoni M. Claret seria declarat sant, es fa una remodelació de la façana de la residència, Pare Claret/Nàpols.
El projecte era força anterior, de l’any 1931, de quan es va enderrocar una ala sencera de l’edifici (la de ponent) per obrir el carrer Nàpols des del carrer P. Claret fins
a Travessera, però fins aleshores no s’havia trobat el moment oportú de dur-lo a
terme.
Era una façana ‘pantalla’ –de 10 m de fons i feta d’acord amb l’estil del Santuari– que
dissimularia la cicatriu que havia deixat en l’edifici la demolició de tota l’ala que ocupava –en biaix– més mitja amplada del carrer de Nàpols, i donaria unitat arquitectònica a tot el conjunt.
1960 L’any del centenari de l’arribada dels claretians «als afores de la vila de Gràcia a tocar de Sant Martí dels Provençals», i davant el fort creixement de població
que el barri estava experimentant aquells anys, el col·legi Claret s’amplia una vegada
més: s’edifiquen dos pisos nous, terrats i torre. Pren la forma que té ara, a la dreta
de l’església, al carrer Sant Antoni M. Claret i Sicília. Més endavant (1976) es construeixen les instal·lacions esportives.

Càritas amb Ucraïna
El conflicte que està patint Ucraïna requereix una resposta urgent per evitar una
catàstrofe humanitària. Les respostes solidàries han estat múltiples per tot el territori diocesà. Davant d’aquesta allau de generositat, Càritas Diocesana de Barcelona
ha obert un número de compte corrent específic per a l’emergència, de manera que
amb les aportacions rebudes es puguin comprar els materials necessaris per a Ucraïna o els països veïns:
ES82 2100 5000 5902 0012 8131 // O també per BIZUM: 33381
Tots els donatius rebuts es canalitzaran per dues vies: a través de Càritas Internacional i del mossèn de la diòcesi Iurii Stasiuk, –rector de la parròquia de Sant Josep,
Santa Mònica i Sant Josafat (Poble Sec)– que ha decidit tornar al seu país natal Ucraïna per poder atendre les persones que es troben a primera línia. Amb els diners
rebuts, donarem suport a l’acció de Mn. Iurii per ajudar les necessitats que tinguin
en cada moment les víctimes del conflicte.
Per la seva banda, Càritas Internacional proporciona aliments, aigua potable, allotjament segur i “kits” d'higiene a qui ho necessiti. D’aquesta manera es garantirà que
les persones afectades pel conflicte puguin rebre l’ajuda necessària en cada cas.
Des de Càritas Barcelona agraïm els innumerables missatges de solidaritat amb
Ucraïna i els països veïns. Tanmateix, recordar que les donacions en espècie es faran
arribar a les Càrites pròximes a Ucraïna, ja que les Càrites del país més afectat pel
conflicte estan desbordades.

Aquesta setmana ...
Dilluns, 7

20.30 - Pregar la Paraula a CM

Dimarts, 8

Jornada internacional de la dona treballadora
17.30 - Vida Creixent
19.00 - Ioga. Harmonització Vital a ST

Dimecres, 9

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, 10

19.00 - Ioga. Harmonització Vital a ST

Divendres, 11

10.30 – Viacrucis a Sant Tomàs (cada divendres)

Diumenge, 13
Dimecres, 16

19.00 - Viacrucis al Cor de Maria (cada diumenge)
Esplai Estel: Comença la inscripció de colònies d'estiu

Segons el profeta Isaïes, Déu ha dit: «L’únic dejuni que jo aprecio és aquest:
Deixa anar els qui has empresonat injustament, deslliga els qui tens sotmesos
al jou, allibera els oprimits fes miques els jous de tota mena. Comparteix el teu
pa amb els qui passen fam, acull a casa teva els pobres vagabunds, si algú no té
roba, vesteix-lo; no els defugis, que són germans teus.» (Is 58,6-7)

El sobre de l’almoina penitencial
A partir d’aquest diumenge de Quaresma, trobareu al final de l’església els sobres
de la Quaresma Solidària. Vol ser el recordatori del nostre projecte quaresmal de
compartir. Ens anirà recordant que el nostre esforç de moderació (dejuni, abstinència, austeritat...), l’hem de concretar en ajuda als germans necessitats.
Seria bo d’entregar-lo durant la Celebració del Dijous Sant, però si preveieu que no
hi podreu ser o ho veieu complicat per qualsevol altra raó, el podeu entregar a partir
del diumenge 3 d’abril (5è de Quaresma).
Convé recordar que la «tradició de l'Església» no és allò que nosaltres vàrem veure i
viure de petits, sinó sobretot allò que l'Església va viure en els seus inicis, abans que
el pas dels segles —i els oblits— deixessin en un segon pla les referències al missatge
de Jesús i la preocupació pel Regne.
«Hem de dejunar de tal manera que, en comptes de guardar-nos
el que en altres circumstàncies ens hauria costat el menjar,
ho donem al pobres» (Cesari d’Arles, cap a l’any 440).
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

