
 N. 710 – DIUMENGE V DE QUARESMA (03/04/2022)  

El nostre Déu sap compadir... 
Recordem la paràbola del Fill pròdig, que ens parla 
d’un Pare que perdona el fill que torna a casa: 
«És així com perdona el vostre Pare», ens diu Jesús. 
Avui, a l’escena de la dona sorpresa en adulteri 
veiem Jesús que és nega a condemnar aquella dona: 
«És així com fa el vostre Pare», ens està dient també. 
Fes que sapiguem acollir aquest missatge de Jesús 
que ens parla del teu cor disposat al perdó 
per a tothom que se li acosta reconeixent la culpa. 
Quan ens obsessionem amb les nostres deficiències 
i sucumbim fàcilment al desànim i a la desesperació, 
ens omple de confiança la teva veu que ens diu: 
«Vés-te'n, i d’ara endavant no pequis més!». 
Ens treu un pes del damunt sentir-te dir, Senyor, 
que és més important el futur que el passat. 
Gràcies, perquè amb el teu amor i el teu perdó 
–que tan clarament el teu Fill Jesús ens mostra–, 
fas reflorir en nosaltres la vida i l’esperança. 
Lectura de l’evangeli segons sant Joan: (...) Els mestres de la Llei 

i els fariseus li portaren una dona que havia estat 
sorpresa cometent adulteri. La posaren al mig i li 
digueren: «Mestre, aquesta dona ha estat sorpresa 
en el moment de cometre adulteri. Moisès en la 
Llei ens ordenà d'apedregar-les, aquestes dones. I 
vós, ¿què hi dieu?» Li feien aquesta pregunta insi-
diosament, buscant un pretext per acusar-lo. Però 
Jesús s'ajupí i s'entretenia dibuixant a terra amb 
el dit. Ells continuaren insistint en la seva pre-
gunta. Llavors Jesús alçà el cap i els digué: «Aquell 
de vosaltres que no tingui cap pecat que comenci 
a tirar pedres». Després s'ajupí i continuà dibui-
xant a terra. Ells, quan van sentir això, s'anaren re-

tirant l'un darrera l'altre, començant pels més vells. Jesús es quedà sol, i la 
dona era allà al mig. Jesús alçà el cap i digué a la dona: «¿On són? ¿Ningú no 
t'ha condemnat?» Ella contestà: «Ningú, Senyor». Jesús digué: «Tampoc jo no 
et condemno. Vés-te'n, i d'ara endavant no pequis més».[ Jn 8,1-11]  
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R/ És magnífic el que el Senyor fa a favor nostre, / amb quin goig 
ho celebrem! 



 

Quan el Senyor renovà la vida de Sió / ho crèiem un somni; / la nostra 
boca s'omplí d'alegria, / de crits i de rialles. R. 
El altres pobles es deien: «És magnífic / el que el Senyor fa a favor 
d'ells». / És magnífic el que el Senyor fa a favor nostre, / amb quin goig 
ho celebrem! R. 
Renoveu la nostra vida, Senyor, / com l'aigua renova l'estepa del Nègueb. 
/ Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls, / criden de goig a la sega. R. 
Sortien a sembrar tot plorant, / emportant-se la llavor; / i tornaran can-
tant d'alegria, / duent a coll les seves garbes. R. 

L’EVANGELI PER A AVUI: No tireu pedres 
En qualsevol societat hi ha models de conducta que, explícitament o implícitament, 
configuren el comportament de les persones. Són models que determinen en gran 
part la nostra manera de pensar, d’actuar i de viure. 
Pensem en l’ordenació jurídica de la nostra societat. La convivència social està regu-
lada per una estructura legal que depèn d’una determinada concepció de l’ésser 
humà. Per això, encara que la llei sigui justa, la seva aplicació pot ser injusta si no 
s’atén a cada home i cada dona en la seva situació personal única i irrepetible. 
Fins i tot en la nostra societat pluralista cal arribar a un consens que faci possible la 
convivència. Per això s’ha anat configurant un ideal jurídic de ciutadà, portador d’uns 
drets i subjecte d’unes obligacions. I és aquest ideal jurídic el que es va imposant 
amb força de llei en la societat. 
Però aquesta ordenació legal, necessària sens dubte per a la convivència social, no 
pot arribar a comprendre de manera adequada la vida concreta de cada persona en 
tota la seva complexitat, la seva fragilitat i el seu misteri. 
La llei tractarà de mesurar amb justícia cada persona, però difícilment pot tractar-la 
en cada situació com un ésser concret que viu i pateix la seva pròpia existència d’una 
manera única i original. 
Que còmode és jutjar les persones des de criteris segurs! Que fàcil i que injust, 
apel·lar al pes de la llei per condemnar tantes persones marginades, incapacitades 
per viure integrades en la nostra societat, d’acord amb la «llei del ciutadà ideal»: fills 
sense veritable llar, joves delinqüents, vagabunds analfabets, drogoaddictes sense 
remei, lladres sense possibilitat de treball, prostitutes sense cap estimació, esposos 
fracassats en el seu amor matrimonial… 
Davant tantes condemnes fàcils, Jesús ens convida a no condemnar fredament als 
altres des de la pura objectivitat d’una llei, sinó a comprendre’ls des de la nostra 
pròpia conducta personal. Abans de tirar pedres contra ningú, hem de saber jutjar 
el nostre propi pecat. Potser descobrim llavors que allò que moltes persones neces-
siten no és la condemna de la llei, sinó que algú les ajudi i els ofereixi una possibilitat 
de rehabilitació. El que la dona adúltera necessitava no eren pedres, sinó una mà 
amiga que l’ajudés a aixecar-se. Jesús la va entendre.  [J. A. PAGOLA]  



 

Els claretians estan d’aniversari... i el barri també! [17] 
1980 Juliol, 1980. Se celebra a Barcelona el Vè Congrés de Col·legis claretians d’Es-
panya. Va comptar amb la presència del President de la Generalitat, que amable-
ment va compartir una breu xerrada amb els presents. ❏ TEATRE: es representa el 
“Retaule de la Passió” davant del Papa Joan Pau II. ❏ Al 1980 comença la incorpora-
ció de nenes a 1r de Primària, i al 1981 comença la incorporació de les noies a 1r de 
BUP. ❏ La memòria escolar es publica íntegrament en català. 

1983 S’inaugura la primera sala d’informàtica a l’escola. Tot un esdeveniment. 
Serà l’inici d’una millora pedagògica i curricular en la metodologia i en l’aprenen-
tatge i en el coneixement de les àrees que s’estan cursant. Tot  l’equip docent fa els 
primers cursos d’Informàtica per aprendre el funcionament d’aquesta nova eina.  

1990 Es crea el Drac i una Cuca, que s’exposa a l’edifici del Parvulari el dia de St. 
Jordi, obra d’En Benjamí Vilar. ❏ El Claret es un dels 4 equips guanyadors del “Joc 
del Mil·lenari” d’entre 126 equips d’alumnat de secundària de tot Catalunya. 

Per a què serveix l’eucaristia? 
El manament evangèlic (“feu això en memòria meva”) no es refereix exclusivament 
a un acte litúrgic; perquè el sopar de Jesús no va ser pas cap acte litúrgic. Es refereix 
a lliurar el propi cos i la pròpia sang (la pròpia persona i la pròpia vida) per a la re-
conciliació i per a la vida del món. Per això, els qui només viuen l’eucaristia com una 
obligació de culte, mereixen aquell vell retret  de sant Pau: “això que feu, ja no és 
celebrar el Sopar del Senyor”. 
Així, doncs, l’eucaristia existeix –valgui l’expressió– per a “eucaristitzar el món”. I, 
per  això, aquells que, en l’Església, són els responsables últims de l’eucaristia tenen 
com a missió “eucaristitzar l’Església”, és a dir fer que, en ella, les relacions no siguin 
relacions de domini, sinó relacions eucarístiques. Els qui avui parlen de “comunitat 
alternativa” o “comunitat de contrast”, volen dir, simplement, «comunitat eucarís-
tica». (GONZÀLEZ FAUS: Per a què l’Església, n. 1.4) 

No ser conscients del present 
Molts cristians experimenten davant el Regne de Déu, allò que l'historiador grec Tucí-
dides havia assenyalat ja en l'Antiguitat: que un soldat rarament té una noció clara del 
conjunt de la batalla en què participa, perquè els arbres no li deixen veure el bosc.  
És el mateix que li va passar al noble Fabricio del Dongo en la batalla de Waterloo. 
En la seva novel·la "La Cartoixa de Parma" Sthendal descriu aquella cèlebre escena 
en què Fabricio del Dongo passa tot el dia tombat a terra, protegint el seu cos amb 
el seu cavall, enmig d'una immensa confusió, i solament al capvespre s'assabenta 
que havia estat en la batalla de Waterloo… És una magnífica paràbola per descriure 
l'actitud de no pocs cristians que passen per la història sense comprendre ni una 
paraula del que s’hi està jugant. Un dia descobriran que amb la seva acció professi-
onal, cívica, política, etc., van estar edificant (o boicotejant!) el Regne de Déu. ❏ 



 

Aquesta setmana... 
Dilluns, 4 17.00 - 19.00: Trobada Espai familiar de Càritas 

20.30 - Pregar la Paraula C.M. 
Dimecres, 6 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 
20.30 - Celebració del Perdó, al Cor de Maria 

Dijous, 7 19.30 - Missa, i en acabar la missa Celebració del perdó, 
               a Sant Tomàs 

Divendres, 8 10.30 - Viacrucis a Sant Tomàs (cada divendres) 
Diumenge, 3 Diumenge de Rams – Inici de Setmana Santa 

              Vegeu a continuació: Horaris de Setmana Santa 
19.00 - Viacrucis al Cor de Maria (cada diumenge) 

 

UNITAT PASTORAL - COR DE MARIA I SANT TOMÀS D’AQUINO 
Horari de les celebracions de la Setmana Santa 2022 
 Cor de Maria Sant Tomàs 

10 d’abril 
Diumenge de Rams 

12:45 - Benedicció Rams  
              a la Sedeta 

Benedicció de Rams a 
l’inici de cada missa 

• Qui vulgui un ram beneït, se l’ha de portar:  
la parròquia no en donarà. 

14 d’abril 
Dijous Sant 

20.00 –Cena del Senyor 19.30 - Cena del Senyor 

22:00 - Hora Santa a la cripta de Sant Tomàs 

15 d’abril 
Divendres Sant 

10:00 - Viacrucis 
13:00 - Celebració Passió 

12:00 - Viacrucis 
18:00 - Celebració Passió 

16 d’abril 
Vetlla pasqual 

20:30 a Sant Tomàs: Celebració conjunta 2 parròquies 

17 d’abril 
Diumenge de Pasqua 

11:45 
13:00 (Castellano) 
20:00 

10:00 (Castellano) 
11:30 

 

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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