Gràcies Pare-Mare!

Gràcies per tot el que Jesús ens ha dit de tu:
que tu ens dones més confiança que el millor pare
i més tendresa que la millor de les mares.
Quan, com el fill petit de la paràbola,
nosaltres reconeixem que hem pecat,
tu ens ofereixes sempre, com a resposta,
l’abraçada generosa del perdó i de l’amor.
O quan, com el fill gran de la paràbola,
ens sentim gelosos per l´amor que demostres
a aquests fills teus que tornen als teus braços,
tu ens fas entendre que són també «germans nostres».
Com el Pare-Mare dels dos fills de la paràbola,
tu respectes sempre la nostra llibertat:
tu no vols que sigui jornaler
el fill aventurer que penedit torna a casa.
I tampoc vols que se senti un servent,
el fill assenyat que no ha sortit de casa.
Fes que deixant-nos estimar com a fills
sapiguem compartir la teva taula com a germans.
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc: En aquell
temps, veient que tots els cobradors d'impostos
i els altres pecadors s'acostaven a Jesús per escoltar-lo, els fariseus i els mestres de la Llei murmuraven entre ells i deien: «Aquest home acull
els pecadors i menja amb ells». Jesús els proposà
aquesta paràbola: «Un home tenia dos fills. Un
dia, el més jove digué al pare: "Pare, dóna'm la
part de l'herència que em toca". Ell els repartí els
seus béns. Pocs dies després, el més jove arreplegà tot el que tenia, se n'anà cap a un país llunyà i, un cop allà dilapidà els seus béns portant
una vida dissoluta.
Quan ho hagué malgastat tot vingué una gran
fam en aquell país i començà a passar necessitat.
Llavors es llogà a un propietari d'aquell país, que
l'envià als seus camps a pasturar porcs. Tenia ganes d'atipar-se de les garrofes que menjaven els porcs, però ningú no li'n donava. Llavors reflexionà dintre seu: "Quants treballadors del meu pare tenen
pa de sobres, i aquí jo m'estic morint de fam! Aniré a trobar el meu pare i li
diré: Pare, he pecat contra el cel i contra tu; ja no mereixo que em diguin fill
teu; pren-me entre els teus treballadors". I se n'anà a trobar el seu pare.
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Encara era lluny, que el seu pare el veié i es commogué, corregué a tirar-se-li
al coll i el besà. El seu fill li digué: "Pare, he pecat contra el cel i contra tu; ja no
mereixo que em diguin fill teu". Però el pare digué als criats: "Porteu de pressa
el vestit millor i vestiu-lo, poseu-li un anell i calçat, porteu el vedell gras per
celebrar- ho, mateu-lo i mengem, perquè aquest fill meu, que ja donava per
mort, ha tornat viu; ja el donava per perdut i l'hem retrobat". I es posaren a
celebrar-ho.
Mentrestant el fill gran tornà del camp. Quan s'acostava a casa sentí músiques
i balls i cridà un dels criats per preguntar-li què era allò. Ell li digué: "Ha tornat
el teu germà. El teu pare, content d'haver-lo recobrat en bona salut, ha fet matar el vedell gras". El germà gran s'indignà i no volia entrar. Llavors sortí el
pare i el pregava.
Però ell li respongué: "He passat tants anys al teu servei, sense haver desobeït
mai ni un sol dels teus manaments, i no m'has donat mai un cabrit per fer festa
amb els meus amics, i ara que torna aquest fill teu després de consumir els
teus béns amb dones públiques, ¿fas matar el vedell gras?". El pare li contestà:
"Fill, tu sempre ets amb mi, i tot el que jo tinc és teu. Però ara hem d'alegrarnos i fer festa, perquè aquest germà teu, que ja donàvem per mort, ha tornat
viu; ja el donàvem per perdut i l'hem retrobat"». [Lc 15,1-3.11-32]

Salm responsorial 33
R/ Tasteu i veureu que n'és de bo / el Senyor
Beneiré el Senyor en tot moment, / tindré sempre als llavis la seva lloança.
/ La meva ànima es gloria en el Senyor; / se n'alegraran els humils quan
ho sentin. R.
Tots amb mi glorifiqueu el Senyor, / exalcem plegats el seu nom. / He
demanat al Senyor que em guiés: / ell m'ha escoltat, res no m'espanta. R.
Alceu vers ell la mirada. Us omplirà de llum, / i no haureu d'abaixar els
ulls avergonyits. / Quan els pobres invoquen el Senyor, / els escolta i els
salva del perill. R.

L’EVANGELI PER A AVUI: La tragèdia d’un pare bo
Exegetes contemporanis han obert una nova via de lectura de la paràbola anomenada tradicionalment del «fill pròdig», per descobrir-hi la tragèdia d’un pare que,
malgrat el seu amor «increïble» pels seus fills, no aconsegueix construir una família
unida. Aquesta seria, segons Jesús, la tragèdia de Déu.
L’actuació del fill petit és «imperdonable». Dóna per mort el seu pare i li demana la
part de la seva herència. D’aquesta manera trenca la solidaritat de la llar, tira per
terra l’honor de la família i posa en perill el seu futur forçant el repartiment de les
terres. Els oients devien quedar escandalitzats en veure que el pare, respectant
l’abús del seu fill, posava en risc el seu propi honor i autoritat. Quina classe de pare
és aquest?

Quan el jove, destruït per la fam i la humiliació, torna a casa, el pare torna a sorprendre tothom. «Commogut» va al seu encontre i el besa efusivament davant de tothom. S’oblida de la seva pròpia dignitat, li ofereix el perdó abans que es declari
culpable, li restableix el seu honor de fill, el protegeix del rebuig dels veïns i organitza
una festa per a tothom. Per fi podran viure en família de manera digna i feliç.
Malauradament falta el fill gran, un home de vida correcta i ordenada, però de cor
dur i ressentit. Arribant a casa humilia públicament el seu pare, intenta destruir el
seu germà i s’exclou de la festa. En tot cas faria festa «amb els seus amics», però no
amb el seu pare i el seu germà.
El pare surt també al seu encontre i li revela el desig més profund del seu cor de
pare: veure els seus fills asseguts a la mateixa taula, compartint amistosament un
banquet festiu, per sobre d’enfrontaments, odis i condemnes.
Pobles enfrontats per la guerra, terrorismes cecs, polítiques insolidàries, religions de
cor endurit, països enfonsats en la fam… Mai no compartirem la Terra de manera digna
i feliç si no ens mirem amb l’amor compassiu de Déu. Aquesta mirada nova és el més
important que podem introduir avui al món els seguidors de Jesús. [J. A. PAGOLA]

Els claretians estan d’aniversari... i el barri també! [16]
1975 El fet que hi hagués a Barcelona més d’un Col·legi amb el mateix nom de
«Cor de Maria», va fer que plantegés la possibilitat de canviar de nom. No s’ho van
haver de rumiar gaire: es va proposar com a nom alternatiu el de «CLARET». I així es
va demanar al Ministerio de Educación y Ciencia. El dia 13 de juny de 1975 el Col·legi
va rebre l’autorització per al canvi de nou. El col·legi «Corazón de María», passava
oficialment a dir-se en endavant col·legi «Claret».
Aquell mateix any de 1975, va començar una activitat que arribaria a ser emblemàtica i d’una bona nomenada. Ens referim al «Grup Juvenil de Teatre – Casal Claret».
Tot començà amb un simpàtic «Tirant lo Blanc» de final de curs d’un 8è de Bàsica a
l’auditori del Col·legi Claret. Realitzada positivament aquesta experiència semblà arribat el moment d’iniciar un grup juvenil de teatre formal. La col·laboració de la l’APA
i de la direcció del Col·legi Claret fou essencial per a iniciar aquest camí. (Es fa difícil
de dir qui guarda més bon record d’aquells anys en què el Grup de Teatre es mantingué actiu, si els fills fent d’actors... o els pares i mares assegurant l’attrezzo o fent
de tramoistes!)
1976 Neix la llavor de l’Esportiu Claret. El dia 12 de juny s’inauguraven unes instal·lacions esportives dins el recinte del Col·legi: dues piscines climatitzades, una de
25 x 12,50 m i una altra de 10 x 3 m, i un gimnàs amb tots els equipaments necessaris.
D’aquesta manera els alumnes del Col·legi ja no s’haurien de desplaçar a un centre
esportiu
1978 S’instal·la el servei de radiofonia al pati del Col·legi, amb 4 columnes d’altaveus, amplificador, tocadiscs i micròfons, eines necessàries per a la comunicació i
animació de les activitats que es celebrin en el pati. — S’inicia el COU. Les dues classes de COU per primera vegada a l’escola inclouen noies entre l’alumnat. ❏

Aquesta setmana ...
Dilluns, 28

17.00 – 19.00: Trobada Espai familiar de Càritas*
20.30 - Pregar la Paraula C.M.

Dimarts, 29
Dimecres, 30

Dijous, 31

19.00 - Ioga. Harmonització Vital a ST
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
19.00 - Ioga. Harmonització Vital a ST

Divendres, 1 d’abril

10.30 - Viacrucis a Sant Tomàs (cada divendres)

Dissabte, 2

Recés Inter parroquial de quaresma a Sant Tomàs al acabar la missa de 11:00. Es fa a l'església mateixa, serà fins
a les 13:00h
Diumenge V de Quaresma
19.00 - Viacrucis al Cor de Maria (cada diumenge)

Diumenge, 3
Dimecres, 6
Dijous, 7

20:30- Celebració del perdó al Cor de Maria
20:00- Celebració del perdó a Sant Tomàs

Adults que demanen la confirmació...
No és cosa de cada dia, però tampoc no és infreqüent que persones adultes s’acostin a la parròquia demanant rebre el sagrament de la confirmació. Aquestes peticions solen ser de dos tipus. N’hi ha que estan motivades per «exigències del guió»,
es a dir, perquè han de ser padrins de baptisme o de confirmació o perquè es volen
casar i hi ha diòcesis en què es demana que padrins o nuvis hagin rebut el sagrament de la confirmació. Aquests padrins o nuvis fan el curset corresponent i reben
la confirmació. No podem negar que és una bona decisió.
Però n’hi ha que ho fan amb un plantejament millor: són aquells cristians adults,
homes i dones, que es decideixen a fer «un pas endins» en la seva fe –gratuïtament, perquè sí–: demanen rebre la confirmació que no havien rebut de joves, i
es disposen a fer un breu període de preparació. Demanar a l’Esperit que confirmi
la pròpia fe: és la millor manera d’assumir el baptisme que vam rebre d’infants!
A la parròquia, hi ha persones que ja ho han fet! T'ho has plantejat alguna vegada?
Parlem-ne!
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

