
 N. 707 – DIUMENGE II DE QUARESMA (13/03/2022)  

 Veure la vida des del «Tabor» 
Et beneïm, Pare, perquè Jesús el teu Fill,  
–davant la incomprensió dels deixebles–  
els fa pujar al «Tabor», la muntanya santa,  
i els deixa entreveure què serà la seva resurrecció  
i la plenitud de vida que amb ella s’inicia. 
Avui nosaltres et donem gràcies també, Pare,  
perquè aquest gest de Jesús amb els deixebles,  
fa més forta la fe i fonamenta l’esperança  
dels qui volem seguir el camí del teu Fill. 
Fes-nos pujar també al cim de la muntanya  
per poder veure des de dalt el camí de la vida,  
que massa sovint ens sembla complicat i incert. 
Mirant des del «Tabor» el camí i la vida 
entendrem que seguir el camí que Jesús va fer  
—camí d’amor, de servei i de compartir—  
no porta a cap buidament estèril de mort, 
sinó a una plenitud de vida i de resurrecció. 
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc: En aquell temps, Jesús 
prengué Pere, Joan i Jaume i pujà a la muntanya a pregar. Mentre 
pregava, es trasmudà l'aspecte de la seva cara i el seu vestit es 

tornà blanc i espurnejant. Llavors dos homes es 
posaren a conversar amb ell. Eren Moisès i Elies, 
que es van aparèixer gloriosos, i parlaven del 
traspàs d'ell, que s'havia d'acomplir a Jerusalem. 
Pere i els seus companys estaven adormits pro-
fundament, però quan es desvetllaren, veieren la 
glòria de Jesús i els dos homes que eren amb ell. 
Quan aquests anaven a separar-se de Jesús, Pere 
li digué: «Mestre, que n'estem de bé, aquí dalt! 
Fem-hi tres cabanes, una per a vós, una per a 
Moisès i una altra per a Elies». Parlava sense sa-
ber què es deia. Mentre parlava es formà un nú-
vol i els cobrí. Ells s'esglaiaren en veure que en-
traven dins el núvol. Llavors del núvol estant una 
veu digué: «Aquest és el meu Fill, el meu elegit; 
escolteu-lo». Així que la veu hagué parlat, es van 

trobar amb Jesús tot sol. Ells guardaren el secret, i aquells dies no contaren a 
ningú res del que havien vist. [Lc 9,28b-36]  

Salm responsorial 26 
R/ El Senyor m'il·lumina / i em salva. 



 

El Senyor m'il·lumina i em salva, / ¿qui em pot fer por? / El Senyor és el 
mur que protegeix la meva vida, / ¿qui em pot esfereir? R. 
Escolteu el meu clam, Senyor, / compadiu-vos de mi, responeu-me. / De 
part vostra, el cor em diu: / «Busqueu la meva presència». R. 
Arribar davant vostre és el que vull; / Senyor, no us amagueu. / No sigueu 
sever fins a rebutjar el vostre servent, / vós que sou el meu ajut. R. 
N'estic cert, fruiré en la vida eterna / de la bondat que em té el Senyor. 
/ Espera en el Senyor! / Sigues valent! Que el teu cor no defalleixi! / 
Espera en el Senyor! R. 

L’EVANGELI PER A AVUI: A qui escoltar? 
Els cristians hem sentit a parlar des de nens d’una escena evangèlica anomenada 
tradicionalment la «transfiguració de Jesús». Ja no és possible saber amb seguretat 
com es va originar el relat. Va quedar recollit en la tradició cristiana sobretot per dos 
motius: els ajudava a recordar el misteri contingut en Jesús i els convidava a escoltar-
lo només a ell. 
Al cim d’una «muntanya alta», els deixebles més propers veuen Jesús amb la cara 
«transfigurada». L’acompanyen dos personatges llegendaris de la història d’Israel: 
Moisès, el gran legislador del poble, i Elies, el profeta de foc que va defensar Déu 
amb zel ardent. 
Els dos personatges, representants de la Llei i els Profetes, tenen el rostre apagat: 
només Jesús irradia llum. D’altra banda, no proclamen cap missatge, vénen a «con-
versar» amb Jesús: només aquest té l’última paraula. Només ell és la clau per llegir 
qualsevol altre missatge. 
Pere no sembla haver-ho entès. Proposa de fer «tres cabanes», una per a cada un. 
Posa els tres en el mateix pla. No ha entès la novetat de Jesús. La veu sorgida del 
núvol va aclarir les coses: «Aquest és el meu Fill, el meu elegit; escolteu-lo». Cal no 
escoltar Moisès o Elies, sinó Jesús, el «Fill estimat». Les seves paraules i la seva vida 
ens descobreixen la veritat de Déu. 
Viure escoltant Jesús és una experiència única. Per fi estem escoltant algú que diu la 
veritat. Algú que sap perquè i per a què viure. Algú que ofereix les claus per construir 
un món més just i més digne de l’ésser humà. 
Els seguidors de Jesús no vivim de qualsevol creença, norma o ritu. Una comunitat 
es va fent cristiana quan va posant en el seu centre l’Evangeli i només l’Evangeli. 
Aquí es juga la nostra identitat. No és fàcil imaginar un fet social més humanitzador 
que un grup de creients escoltant junts el «relat de Jesús». Cada diumenge podem 
sentir la seva crida a mirar la vida amb ulls diferents i a viure-la amb més responsa-
bilitat, construint un món més habitable. [J. A. PAGOLA]  

«La vida, només la podem entendre mirant cap enrere; però 
només la podem viure mirant cap endavant.» (Kierkegaard) 



 

Els claretians estan d’aniversari... i el barri també! [14] 
1960 Fa cent anys de l’arribada dels claretians a Gràcia. S’ha ampliat altra ve-
gada l’escola: S’han aixecat dos pisos més i s’han condicionat els terrats, perquè s’hi 
pugui jugar. L’escola pren ara la forma definitiva, la que té ara, a la dreta de l’Esglé-
sia, al carrer Sant Antoni M. Claret i Sicília. L’Auditori amb una capacitat per a 258 
alumnes s’inaugura el 16 de juny de 1960, i s’hi instal·la un aparell de TV. 
Amb la publicació de l’encíclica «Mater et Magistra» de Joan XXIII, la celebració del 
Concili Vaticà II, el desenvolupament econòmic del país, la influència dels mitjans de 
comunicació, s’iniciarà una dècada de conscienciació social i religiosa que afectarà 
la forma de comprendre la tasca educativa i la relació dels qui integren la «comunitat 
escolar». Es respiren aires de canvi i d’obertura. 
1964 Es completa l’equipament de l’Auditori per donar un servei més eficaç al 
professorat i alumnat en les seves tasques educatives. 
Al Casal Claret es renova la capella i la Sala de trobades per adaptar-les a les noves 
sensibilitats dels joves tant en la seva vessant religiosa com la d’esbarjo i reflexió.  
El dia del llibre s’inaugura la Biblioteca Col·legial de 98 m2 per al servei de tot l’alum-
nat: consultes, treballs d’equip, lloc d’estudi. Un servei esperat i demanat. Cada dia 
està oberta fins a les 19:00 h 
1965 Es reformen els laboratoris de Ciències Naturals i Física i s’hi instal·len taules 
noves de ferro i fòrmica. Cada taula està equipada amb llum, gas i aigua perquè 
l’alumnat pugui fer les pràctiques. Aquesta reforma —animada pel P. Bantulà— des-
vetllà entre l’alumnat un gran entusiasme i un renovat interès pel món de la ciència. 
Al pati del terrat s’hi instal·la un tobogan que fa les delícies dels més petits.  
L’afició per practicar el bàsquet agafa volada i cal instal·lar noves cistelles al pati. 
També és manifesta un gran interès per la pràctica dels Escacs i la Fotografia. 

El dejuni, en versió del papa Francesc 
En aquest període litúrgic que és la Quaresma i de preparació interior de la Pasqua, 
la festa més important del calendari cristià, podem acollir -com a bones propostes- 
aquests 15 ACTES de CARITAT, inspirats en el Papa Francesc: 
1) Somriure perquè un cristià sempre és alegre; 2) Donar les gràcies tot i que no 
hagis de fer-ho; 3) Recordar els altres el molt que els estimes; 4) Saludar amb alegria 
aquestes persones que veus diàriament; 5) Escoltar la història de l’altre sense preju-
dicis i amb amor; 6) Aturar-te per ajudar i estar atent a qui et necessita; 7) Aixecar 
els ànims a algú; 8) Celebrar els èxits d’un altre; 9) Seleccionar el que no fas servir i 
regalar-ho a qui ho necessita; 10) Ajudar quan sigui necessari perquè l’altre descansi; 
11) Corregir amb amor i no callar per por; 12) Tenir bons detalls amb els que estan 
a prop teu; 13) Netejar el que es fa servir a casa; 14) Ajudar els altres a superar obs-
tacles; 15) Trucar per telèfon als teus pares, si tens la sort de tenir-los. ❏ 



 

Aquesta setmana ... 
Dimarts, 15 13.00 - Reunió arxiprestal de preveres  

19.00 - Ioga. Harmonització Vital a ST 
Dimecres, 16 09.00 - 12.30  L’ASSISTENT SOCIAL de l’arxiprestat  

              amb CITA PRÈVIA: 933 44 16 50 
17.30 - Ioga. Harmonització Vital a ST  
 Esplai Estel: Comença la inscripció de colònies d'estiu 

Dijous, 17 19.00 - Ioga. Harmonització Vital a ST 
Divendres, 18 10.30 – Viacrucis a Sant Tomàs (cada divendres) 
Dissabte, 19 Festivitat de Sant Josep 
Diumenge, 20 Diumenge III de Quaresma: DIA DEL SEMINARI 

19.00 - Viacrucis al Cor de Maria (cada diumenge) 
  

La Quaresma és temps de conversió... 
Diàleg entre un nou convers i un amic incrèdul.  
 De manera que t'has convertit a Crist? 
 Sí 
 Aleshores sabràs moltes coses sobre Ell. Digues: a quin país va néixer? 
 No ho sé. 
 A quina edat va morir? 
 Tampoc no ho sé. 
 Sabràs, si més no, quantes paràboles va pronunciar? 
 Doncs, no... No ho sé 
 La veritat és que saps ben poca cosa, per ser algú que diu haver-se convertit 

a Crist... 
-- Tens tota la raó. I jo mateix em sento avergonyit del poc que sé sobre Ell. Però sí 
que sé una cosa: Fa tres anys, jo era un embriac. Estava carregat de deutes. La meva 
família es desfeia a trossos. La meva dona i els meus fills temien com una pedregada 
el meu retorn a casa cada dia. Ara he deixat la beguda; no tenim deutes, la nostra 
llar és una llar feliç; els meus fills esperen amb ànsia l’hora que torno a casa cada 
vespre. Tot això ho ha fet Crist. I això és el que jo sé de Crist! 
Jesús és present a les nostres vides i continua canviant l’aigua de la nostra ira, dels 
nostres dubtes i de la nostra indiferència en el vi nou de l'alegria, la compassió i la 
reconciliació. (A. DE MELLO: El cant de l'ocell) 

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/
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