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Fa dos mil anys que és «avui» 
Jesús, Senyor ressuscitat!  
Durant quaranta dies et vas aparèixer  
als teus deixebles i amics. 
Volies que s’adonessin que en endavant  
ja no t’havien de buscar  
en algun racó de la ciutat o del país,  
sinó en el cor de cada un d’ells. 
Ressuscitat, ja no estàs limitat  
a cap punt de la geografia del teu poble,  
o a cap moment d’una història passada!  
Ressuscitat, t’has fet universal! 
Fa dos mil anys que vas ressuscitar.  
Fa dos mil anys que vius, ressuscitat,  
en el cor de cada un dels teus amics,  
en el cor de cadascú de nosaltres  
en el cor de la teva Església.  
Agraïts, els teus seguidors d’avui et diem:  
Gràcies per la teva resurrecció! 
Gràcies per la teva presència en nosaltres! 

Lectura de l’evangeli segons sant Joan: El vespre d'aquell mateix 
diumenge, els deixebles eren a casa amb les por-
tes tancades per por dels jueus. Jesús entrà, es 
posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres». Des-
prés els ensenyà les mans i el costat. Els deixe-
bles s'alegraren de veure el Senyor. Ell els tornà 
a dir: «Pau a vosaltres. Com el Pare m'ha enviat a 
mi, també jo us envio a vosaltres». Llavors alenà 
damunt d'ells i els digué: «Rebeu l'Esperit Sant. A 
tots aquells a qui perdonareu els pecats, els que-
daran perdonats, però mentre no els perdona-
reu, quedaran sense perdó». 
Quan vingué Jesús, Tomàs, el Bessó, un dels 
dotze, no era allà amb els altres. Ells li digueren: 
«Hem vist el Senyor». Ell els contestà: «Si no li 

veig a les mans la marca dels claus, si no li fico el dit dins la ferida dels claus, i 
la mà dins el costat, no m'ho creuré pas». 
Vuit dies més tard els deixebles eren a casa altra vegada i Tomàs també hi era. 
Estant tancades les portes, Jesús entrà, es posà al mig i els digué: «Pau a vosal-
tres». Després digué a Tomàs: «Porta el dit aquí i mira'm les mans; porta la mà 
i posa-me-la dins el costat». No siguis tan incrèdul. Sigues creient». Tomàs li 
respongué: «Senyor meu i Déu meu!» Jesús li diu: «¿Perquè m'has vist has cre-
gut? Feliços els qui creuran sense haver vist». 



 

Jesús va fer en presència dels deixebles molts altres miracles que no trobareu 
escrits en aquest llibre. Els que heu llegit aquí han estat escrits perquè cregueu 
que Jesús és el Messies, el Fill de Déu, i, havent cregut, tingueu vida en el seu 
nom. [Jn 20,19-31]  
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R/ Enaltiu el Senyor: Que n'és de bo,/ perdura eternament el seu amor. 

Enaltiu el Senyor: Que n'és de bo, / perdura eternament el seu amor. / 
Que respongui la casa d'Israel: / perdura eternament el seu amor. R. 
Que respongui la casa d'Aharon: / perdura eternament el seu amor. / Que 
responguin els qui veneren el Senyor: / perdura eternament el seu amor. R. 
La pedra que rebutjaven els constructors / ara corona l'edifici. / És el 
Senyor qui ho ha fet, / i els nostres ulls se'n meravellen. / Avui és el 
dia en què ha obrat el Senyor, / alegrem-nos i celebrem-lo. R. 
Ah, Senyor, doneu-nos la victòria! / Ah, Senyor, feu que prosperem! / 
Beneït el qui ve en nom del Senyor. / Us beneïm des de la casa del Se-
nyor. / El Senyor és Déu. Que ell ens il·lumini. R. 

L’EVANGELI PER A AVUI: Fang animat per l’Esperit 
Joan ha tingut molta cura de l’escena en què Jesús va confiar als seus deixebles la 
seva missió. Vol deixar ben clar què és l’essencial. Jesús és al centre de la comunitat, 
omplint a tots de la seva pau i alegria. Però als deixebles els espera una missió. Jesús 
no els ha convocat només per gaudir-ne, sinó per fer-lo present en el món. 
Jesús els «envia». No els diu en concret a qui han d’anar, què han de fer o com han 
d’actuar: «Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres». La seva 
tasca és la mateixa de Jesús. No en tenen una altra: la que Jesús ha rebut del Pare. 
Han de ser al món el que ha estat ell. 
Ja han vist a qui s’ha apropat, com ha tractat als més desvalguts, com ha portat en-
davant el seu projecte d’humanitzar la vida, com ha sembrat gestos d’alliberament i 
de perdó. Les ferides de les seves mans i el seu costat els recorden el seu lliurament 
total. Jesús els envia ara perquè «reprodueixin» la seva presència entre la gent. 
Però sap que els seus deixebles són fràgils. Més d’una vegada ha quedat sorprès de 
la seva «fe petita». Necessiten el seu propi Esperit per complir la seva missió. Per 
això es disposa a fer amb ells un gest molt especial. No els imposa les seves mans ni 
els beneeix, com feia amb els malalts i els petits: «va alenar damunt d’ells i els digué: 
Rebeu l’Esperit Sant». 
El gest de Jesús té una força que no sempre sabem copsar. Segons la tradició bíblica, 
Déu va modelar Adam amb «fang»; després va bufar sobre ell el seu «alè de vida»; i 
aquell fang es va convertir en un «vivent». Això és l’ésser humà: una mica de fang 
encoratjat per l’Esperit de Déu. I això serà sempre l’Església: fang encoratjat per l’Es-
perit de Jesús. 



 

Creients fràgils i de fe petita: cristians de fang, teòlegs de fang, sacerdots i bisbes de 
fang, comunitats de fang… Només l’Esperit de Jesús ens converteix en Església viva. 
Les zones on el seu Esperit no és acollit queden «mortes». Ens fan mal a tots, ja que 
ens impedeixen actualitzar la seva presència viva entre nosaltres. Molts no poden 
percebre en nosaltres la pau, l’alegria i la vida renovada per Crist. No hem de batejar 
només amb aigua, sinó infondre l’Esperit de Jesús. No només hem de parlar d’amor, 
sinó estimar les persones com ell. [JOSÉ ANTONIO PAGOLA] 

Els claretians estan d’aniversari... i el barri també! [18] 
1993. Es procedeix a la remodelació del terra del pati. Una obra gran i costosa per 
reforçar el pati i evitar filtracions d’aigua a l’esportiu quan plou. Al pati es marquen 
i pinten els diferents espais per facilitar la pràctica dels esports: Hoquei, patinatge 
artístic, bàsquet, handbol. 
1997  Davant el deteriorament progressiu de l’edifici convent situat a l’esquerra 
de l’església (Sant Antoni M. Claret-Nàpols) s’estudien solucions. Finalment, es deci-
deix enderrocar l’antic convent i aixecar un edifici nou per potenciar les diferents i 
variades activitats que porta a terme la família claretiana a diversos indrets de la 
ciutat. Una part d’aquest nou edifici, la situada entre el carrer sant Antoni M. Claret 
i el xamfrà de Nàpols, es destinarà a escola. 
Poc a poc, els somnis d’una nova escola van esdevenint realitat i van prenent forma 
en l’espai i en el temps. S’ha passat del terrabastall dels enderrocs, de l’eixordadissa 
de les excavadores i de l’enrenou dels camions plens de runa, al lent forjat dels fo-
naments i de l’estructura fornida de formigó. I s’ha vist com les paret s’anaven en-
lairant, com els envans s’encreuaven dissenyant la superfície, com les escales comu-
nicaven els diferents pisos i les finestres donaven pas a la llum de l’exterior.  
El 15 de setembre del 1997 s’obrien les aules per als nens i nenes del cicle infantil i 
de primària. 

Intenció mensual del papa – Abril: Pel personal sanitari 
«Preguem aquest mes perquè el compromís del personal sanitari d'atendre els 
malalts i els ancians, especialment als països més pobres, rebin el suport dels governs 
i les comunitats locals. La pandèmia ens ha mostrat el lliurament, la generositat del 
personal sanitari, els voluntaris, els treballadors i les treballadores de la salut, sacer-
dots, religiosos, religioses. 
Aquesta pandèmia també ha posat en evidència que no tothom té accés a un bon 
sistema sanitari públic. A més, els països més pobres, els països més vulnerables, no 
poden accedir als tractaments necessaris per atendre tantes i tantes malalties que 
continuen patint. Moltes vegades, això és degut a una mala administració dels re-
cursos i a la manca d'un compromís polític seriós. 
Per això, vull demanar als governs de tots els països del món que no oblidin que un 
bon servei sanitari, accessible a tothom, és una prioritat. (...)» 



 

Aquesta setmana... 
Diumenge, 24 Dia de la Missió claretiana 
Dilluns, 25 17.00 - 19.00 trobada Espai familiar de Caritas 

20.30 - Pregar la Paraula C.M. 
Dimarts, 26 20.30 - Consell parroquial 
Dimecres, 27 Festa de la Mare de Déu de Montserrat 

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, 28 19.00 - Ioga, Harmonització Vital a ST 
 

Avui, «Dia de la missió claretiana» 
Diumenge vinent, dia 24, últim diumenge d’abril d’aquest any, els Missioners Clare-
tians celebrem –i convidem a celebrar– el Dia de la Missió Claretiana. 
L’objectiu és reflexionar i pregar els mateixos claretians sobre la nostra identitat mis-
sionera. I alhora promoure la consciència missionera entre les persones, grups i co-
munitats cristianes amb qui tenim contacte. 
Aquest any coincideix amb el diumenge segon de Pasqua. L’evangeli del dia recorda 
que Jesús Ressuscitat envia els deixebles, tal com Ell havia estat enviat pel Pare. I el 
llibre dels Fets dels Apòstols parla del creixement de la comunitat gràcies a la predi-
cació dels apòstols i al testimoni de vida de tots els creients. Parlar i motivar la di-
mensió missionera de la comunitat cristiana surt de manera natural dels textos bí-
blics d’aquest diumenge. 
Els claretians demanem col·laboradors per als projectes d’ajuda missionera d’arreu 
del món. Cada curs els claretians de Catalunya col·laborem amb un projecte concret. 
Aquest curs 2021-2022, col·laborem amb els Claretians de Filipines que treballen en 
l’educació d‘indígenes del Sud de l’illa de Mindanao. Malgrat les dificultats de tot 
ordre que tenim enguany, creiem –i esperem– que podrem arribar a final de curs 
amb els 20.000, € que se’ns demana. (Al lloc habitual trobareu un cartell amb les 
indicacions per a qui vulgui fer un donatiu, amb possibilitat de desgravació fiscal.)  
Aprofitem l’ocasió per recordar que Enllaç Solidari, la nostra ONG solidària, té un 
projecte permanent: apadrinar infants amb risc de malnutrició al Brasil. En aquest 
aspecte, la necessitat ha augmentat els dos darrers anys degut a la inflació, l’aug-
ment de preu dels aliments bàsics i el creixement de l’atur... ❏ 

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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