
 N. 708 – DIUMENGE III DE QUARESMA (20/03/2022)  

 El Senyor és compassiu i benigne 
Et demanem perdó, Pare de bondat  
perquè massa sovint hem oblidat  
que tu ets un Déu «compassiu i benigne,  
lent per al càstig i ric en l’amor»;  
perquè hem volgut veure càstigs de Déu,  
allí on tu –pacient– esperes la nostra conversió. 
Perdona’ns encara, Déu de misericòrdia,  
perquè ens costa molt de fer cas a Jesús:  
ell ens parla de la teva tendresa i compassió,  
i nosaltres tremolem imaginant-nos el teu rigor. 
Que la nostra única preocupació, Senyor,  
sigui la de donar fruits abundants:  
perquè quan «tornis de la festa de noces»  
ens trobis amb el davantal posat,  
i amb les mans plenes de fruits  
de servei de servei del Regne, de servei als germans. 
Aleshores veurem clar que l’amor que ens tens 
«és tan immens com la distància del cel a la terra». 
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc: Per aquell temps, alguns 
dels qui eren presents contaren a Jesús el cas d'uns galileus, com 

Pilat havia barrejat la sang d'ells amb la de les 
víctimes que oferien en sacrifici. Jesús els res-
pongué: «¿Us penseu que aquells galileus van ser 
malmenats perquè havien estat més pecadors 
que tots els altres galileus? Us asseguro que no: 
si no us convertiu, tots acabareu igual. I aquells 
divuit homes que van morir quan els caigué a so-
bre la torre de Siloè, ¿us penseu que eren més 
culpables que tots els altres habitants de Jerusa-
lem? Us asseguro que no: si no us convertiu, tots 
acabareu igual». 
I els digué aquesta paràbola: «Un home que tenia 
una figuera a la vinya, anà a cercar-hi fruit i no 

n'hi trobà. En veure això, digué al vinyater: "Mira, fa tres anys que vinc a cercar 
fruit d'aquesta figuera i no n'hi trobo. Talla-la d'una vegada. ¿Per què la tinc, 
si no fa més que ocupar la terra?" Ell li contestà: "Senyor, deixeu-la, encara 
aquest any. Cavaré la terra i la femaré, a veure si fa fruit d'ara endavant; si no, 
ja la podreu tallar"». [Lc 13, 1-9]  
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Beneeix el Senyor, ànima meva, / del fons del cor beneeix el seu sant nom. 
/ Beneeix el Senyor, ànima meva, / no t'oblidis dels seus favors. R. 
Ell et perdona les culpes / i et guareix de tota malaltia; / rescata de la 
mort la teva vida / i et sacia d'amor entranyable. R. 
El Senyor fa justícia als oprimits, / sentencia a favor d'ells. / Ha revelat 
a Moisès els seus camins, / el seu estil d'obrar, als fills d'Israel. R. 
«El Senyor és compassiu i benigne, / lent per al càstig, ric en l'amor». / El 
seu amor als fidels és tan immens / com la distància del cel a la terra. R. 

L’EVANGELI PER A AVUI: Vida estèril 
El risc més greu que ens amenaça a tots és acabar vivint una vida estèril. Sense ado-
nar-nos-en anem reduint la vida al que ens sembla important: guanyar diners, no 
tenir problemes, comprar coses, saber divertir-se… Passats uns anys ens podem tro-
bar vivint sense cap més horitzó ni projecte. 
És el més fàcil. A poc a poc anem substituint els valors que podrien encoratjar la nostra 
vida per petits interessos que ens ajuden a «anar tirant». No és gaire, però en tenim 
prou amb «sobreviure» sense més aspiracions. L’important és «sentir-se bé». 
Ens estem instal·lant en una cultura que els experts anomenen «cultura de la in-
transcendència». Confonem el valuós amb l’útil, el bo amb el que ens ve de gust, la 
felicitat amb el benestar. Ja sabem que això no ho és tot, però procurem estar con-
vençuts que en tenim prou. 
No obstant això, no és fàcil viure així, fent sempre el mateix una i altra vegada, ali-
mentar-se sempre del mateix, sense creativitat ni cap compromís, amb aquesta sen-
sació estranya d’estancament, incapaços de fer-nos càrrec de la nostra vida de ma-
nera més responsable. 
La raó última d’aquesta insatisfacció és profunda. Viure de manera estèril significa 
no entrar en el procés creador de Déu, romandre com espectadors passius, no en-
tendre què és el misteri de la vida, negar en nosaltres allò que ens fa més semblants 
al Creador: l’amor creatiu i l’entrega generosa. 
Jesús compara la vida estèril d’una persona amb una «figuera que no dóna fruit». 
¿Per què ha d’ocupar un terreny en va? La pregunta de Jesús és inquietant. Quin 
sentit té viure ocupant un lloc en el conjunt de la creació si la nostra vida no contri-
bueix a construir un món millor? Ens acontentem amb passar per aquesta vida sense 
fer-la una mica més humana? 
Criar un fill, construir una família, tenir cura dels pares ancians, conrear l’amistat o 
acompanyar de prop una persona necessitada… no és «desaprofitar la vida», sinó 
viure-la des de la seva veritat més plena.  [J. A. PAGOLA]  

«El secret de l’existència no consisteix només en viure, 
si en saber per a què es viu.» (Fyodor Dostoyevsky) 



 

Els claretians estan d’aniversari... i el barri també! [15] 
1968 Per facilitar la pràctica de l’esport s’edifiquen nous vestuaris tocant la pa-
ret de l’Església. Al laboratori de Ciències Naturals es construeixen unes noves vitri-
nes fetes per Joan Balaciart Albiol per facilitar la visió i la conservació dels  minerals 
i d’animals dissecats. 
La secció d’Escacs motiva extraordinàriament a l’alumnat que participa activament 
en els  concursos d’escacs  amb uns resultats excel·lents. El Sr Arturo Pomar, campió 
d’escacs del país  ens visita en algunes ocasions, fins i tot a l’Auditori del Col·legi  fa 
una roda de premsa amb el títol «Valor educativo del Ajedrez», i juga unes simultà-
nies amb els alumnes.  
Comença l’activitat de la «Tuna» del Col·legi dirigida per Sr. Sánchez (guitarra) i el Sr. 
Morente (llaüt i bandúrria).  

1971 S’erigeix la Parròquia del Cor de Maria. Aquesta nova situació afavoreix la 
col·laboració Col·legi-Parròquia i reforça la inserció en la Comunitat Pastoral, molt 
arrelada al barri. 
Comença al Col·legi l’època dels Audiovisuals. S’introdueix aquest nou mitjà peda-
gògic que afavoreix l’aprenentatge. El Col·legi promou decididament la utilització 
dels mitjans audiovisuals al servei de l’ensenyament. S’adquireixen les millors 
col·leccions en matèria d’història, art, ciències naturals, formació religiosa..., també 
projectors i retroprojectors. 
Es va prenent consciència de «Comunitat Educativa» i de la necessitat de trobades 
de tots els estaments que la formen: famílies, alumnat, professorat i entitat titular.  
El resultat serà una més coneixença, més comunicació i, com a conseqüència, més 
implicació en el Projecte Col·legial. 
Vista la gran assistència a la biblioteca escolar, l’APA fa donació de cinc armaris per a 
reorganitzar-la. També col·labora en les obres de millora de l’escenari del Casal Claret. ❏ 

El dejuni, en versió del papa Francesc (2) 
«En tot període de Quaresma també hi trobem el DEJUNI. Però no és tracta 
només de dejuni d’aliments, sinó del que ens pot dur a evitar molta negativitat: 
1) Evitar paraules colpidores i transmetre paraules bondadoses i amables; 2) 
Evitar descontents i omplir-se de més i més gratitud; 3) Evitar disgustos i om-
plir-se de mansuetud i de moltes dosis de paciència; 4) Evitar el pessimisme i 
omplir-se d’esperança i d’optimisme que traspuï motivació i fermesa; 5) Evitar 
preocupacions i omplir-se de confiança en la bondat i la misericòrdia de Déu; 
6) Evitar les queixes i tenir cordialitat per omplir-se de les coses senzilles de la 
vida; 7) Evitar pressions i omplir-se de la pregària confiada; 8) Evitar les triste-
ses i l’amargor i omplir-se d’alegria lluminosa del cor; 9) Evitar l’egoisme i om-
plir-se de compassió per als altres sent més germans; 10) Evitar la falta de 
perdó i omplir-se d’actituds de reconciliació.» ❏ 



 

Aquesta setmana ... 
Dilluns, 21 17.00 – 19.00: Trobada Espai familiar de Càritas* 

20.30 - Pregar la Paraula 
Dimarts, 22 19.00 - Ioga. Harmonització Vital a ST 

20.30 - Consell Interparroquial 
 09.00 - 12.30  L’ASSISTENT SOCIAL de l’arxiprestat  

              amb CITA PRÈVIA: 933 44 16 50 
10.00- 12.00: Trobada Espai familiar de Càritas* 
17.30 - Ioga. Harmonització Vital a ST  

Dijous, 24 19.00 - Ioga. Harmonització Vital a ST 
Divendres, 25 10.30 - Viacrucis a Sant Tomàs (cada divendres) 
Diumenge, 20 Diumenge IV de Quaresma: (Diumenge Laetare) 

19.00 - Viacrucis al Cor de Maria (cada diumenge) 

«ESPAI FAMILIAR»: el projecte de Càritas al Cor de Maria 
Després d’aquests 2 anys de l’aturada per la pandèmia, aquest dilluns es torna a 
fer de forma presencial aquesta trobada. 

En que consisteix aquest projecte? 
Càritas ha detectat a Barcelona un cert nombre de famílies i persones nouvingu-
des, que s’ho passen malament perquè es troben sense contactes amb les perso-
nes del seu país d’origen o amb gent d’aquí. Per això des de Càritas ha sorgit la 
idea de fixar un espai físic (local) de referència amb uns horaris perquè es puguin 
trobar entre ells i també amb voluntaris que els puguin ajudar d’alguna forma. 
Per tant, és un espai de trobada, de relació i de confiança. No és un lloc per solu-
cionar problemes, ni un lloc de realitzar tallers o diferents activitats com ioga, 
cuina, dansa, llengua, etc. Sinó que és senzillament un lloc de trobada, de relació. 
Els voluntaris poden acompanyar-les i orientar-les alguna forma responent a les 
preguntes i dubtes que tenen a l’hora d’ubicar-se. També els voluntaris estaran 
amb els infants d’aquestes famílies per jugar, ajudar els deures, etc. 
Hi ha alguns voluntaris de la parròquia i altres voluntaris d’altres parròquies coor-
dinada pel Càritas diocesana. 
Son dos dies de la setmana: cada dilluns 17:00- 19:00 i cada dimecres 10:00-12:00 

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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