Ens ha deixat un manament «nou»
Pare de tots nosaltres,
tu coneixes a fons el cor de cadascú.
Saps quantes vegades ens hem proposat
de seguir fidelment el manament de Jesús!
Però saps també quantes vegades
ens hem cansat aviat de seguir-lo!
Tenim present que és un manament,
però hem oblidat que és «nou» i diferent:
i l’hem volgut complir a còpia d’esforç
com si es tractés d’un manament més.
Fes-nos conscients de la novetat
d’aquest manament que Jesús ens deixà:
és el manament de la Llei nova,
–escrita sobre el cor dels teus fidels–,
és el manament de l’Aliança nova i eterna
segellada gràcies a l’amor del teu Fill
–que ha donat la vida per nosaltres–
i gràcies a l’Esperit que ens dóna als creients
la possibilitat d’actuar també en l’amor.
Fes-nos experimentar el teu amor,
per què siguem capaços d’estimar
com tu ens has estimat.
Lectura de l’evangeli segons sant Joan: Quan Judes
va ser fora del cenacle, Jesús digué: «Ara el Fill de
l'home és glorificat, i Déu és glorificat en ell. Si Déu
és glorificat en ell, és que també Déu el glorificarà
en Déu mateix, i el glorificarà ben aviat.
Fillets, és per poc temps que encara estic amb vosaltres. Us dono un manament nou: que us estimeu
els uns als altres. Tal com jo us he estimat, estimeuvos també vosaltres. Per l'estimació que us tindreu
entre vosaltres tothom coneixerà si sou deixebles
meus». [Jn 13,31-33a.34-35]

Salm responsorial 144
R/ Beneiré el vostre nom per sempre, / Déu meu i rei meu.
El Senyor és compassiu i benigne, / lent per al càstig, gran en l'amor. /
El Senyor és bo per a tothom, / estima entranyablement tot el que ell
ha creat. R.
N. 716 – V DIUMENGE DE PASQUA (15/05/2022)

Que us enalteixin les vostres criatures, / que us beneeixin els fidels; /
que proclamin la glòria del vostre Regne / i parlin de la vostra potència.
R.
Que facin conèixer als homes les gestes del Senyor, / la magnificència
gloriosa del seu Regne. / El vostre Regne s'estén a tots els segles, / el
vostre imperi, a totes les generacions. R.

L’EVANGELI PER A AVUI: Un estil d’estimar
Els cristians van iniciar la seva expansió en una societat en què hi havia diferents
termes per expressar el que nosaltres anomenem avui amor. La paraula més usada
era filía, que designava l’afecte cap a una persona propera i s’emprava per parlar de
l’amistat, l’afecte o l’amor als parents i amics. Es parlava també d’eros per designar
la inclinació plaent, l’amor apassionat o senzillament el desig orientat cap a qui produeix en nosaltres gaudi i satisfacció.
Els primers cristians van abandonar pràcticament aquesta terminologia i van posar
en circulació una altra paraula gairebé desconeguda, àgape, a la qual van donar un
contingut nou i original. No volien que l’amor inspirat en Jesús es confongués amb
qualsevol altra cosa. D’aquí el seu interès a formular bé el «manament nou de
l’amor»: «Us dono un manament nou: que us estimeu els uns als altres tal com jo us
he estimat».
L’estil d’estimar de Jesús és inconfusible. No s’acosta a les persones cercant el seu
propi interès o satisfacció, la seva seguretat o benestar. Només pensa a fer el bé,
acollir, regalar el millor que té, oferir amistat, ajudar a viure. Així el recordaran anys
més tard les primeres comunitats cristianes: «Va passar tota la seva vida fent el bé».
Per això el seu amor té un caràcter servicial. Jesús es posa al servei dels qui el poden
necessitar més. Fa lloc en el seu cor i en la seva vida als qui no tenen lloc en la societat ni en la preocupació de la gent. Defensa els febles i petits, els que no tenen
poder per defensar-se a si mateixos, els que no són grans o importants. S’acosta als
qui estan sols i desvalguts, als qui no coneixen l’amor o l’amistat de ningú.
L’habitual entre nosaltres és estimar els qui ens aprecien i estimen de veritat, ser
afectuosos i atents amb els nostres familiars i amics, per després viure indiferents
cap als que sentim com estranys i aliens al nostre petit món d’interessos. No obstant
això, allò que distingeix el seguidor de Jesús no és qualsevol «amor», sinó precisament aquest estil d’estimar que consisteix a acostar-se als qui poden necessitarnos. No ho hauríem d’oblidar. [JOSÉ ANTONIO PAGOLA]
«No n'hi ha prou avui amb la tolerància. Tolerar-nos encara és molt
poc. Jo diria fins i tot que no hauríem d'intentar la conversió immediata de l'altre. Més aviat, hauríem de ser els uns pels altres com el
ferment, de manera que cadascú sigui portat a aconseguir més profundament la pròpia autenticitat, la pròpia veritat davant del misteri
de Déu.» (Cardenal Martini)

Els 10 manaments de la misericòrdia
1.

Obertura a la realitat. Estar assabentat; ulls oberts. Res de tancament sobre
un mateix.
2. Deixar-se impactar pels que pateixen. No resistir als impactes.
3. No donar-los l'esquena. Quina temptació, la de girar la cara!
4. Superació del pessimisme. «No hi ha res a fer!»: absurda excusa que provoca i justifica la inacció.
5. Respondre personalment i socialment en l’àmbit de la proximitat: família,
amistats, barri, parròquia...
6. També de cara als que són lluny. Són persones, fills i filles de Déu amb els
mateixos drets humans.
7. Tenir esperança. És possible anar canviant la societat.
8. Creure que petites coses són importants. I tant! Si no comencem per elles,
no hi ha garantia.
9. Canviarem la societat des de baix. A dalt es defensen les posicions.
10. Moure'ns en el dinamisme de Déu. El dinamisme de Déu ens crida a sumar
el nostre esforç i modesta aportació.
No et pensis que la misericòrdia és una actitud, una virtut que no cal treballar. Hem
de treballar-la: pregant, actuant, amb altres, i amb molta, sí, molta fe!
Per Jesús Renau, s.j. (Text publicat a catalunyareligio.cat)

LA INTENCIÓ DEL PAPA PEL MES DE MAIG
«Preguem perquè els joves, cridats a una vida plena, descobreixin en Maria l'estil de
l'escolta, la profunditat del discerniment, la valentia de la fe i la dedicació al servei.»
Papa Francesc – Maig 2022. Missatge als joves:
En parlar de la família vull començar dirigint-me, en primer lloc, als joves.
Quan penso en un model en què els joves es puguin sentir identificats, sempre em ve
al cap la nostra Mare, Maria: La valentia, el fet de saber escoltar i la dedicació al
servei. Ella va ser valenta i decidida en dir “sí” al Senyor.
Vosaltres els joves que voleu construir alguna cosa nova, un món millor, seguiu el seu
exemple, arrisqueu-vos.
No oblideu que per seguir Maria cal discernir i descobrir allò que Jesús vol de vosaltres, no el que a vosaltres se us acudeixi que podeu fer.
I en aquest discerniment és de gran ajuda a escoltar les paraules dels avis. En les
paraules dels avis trobareu una saviesa que us portarà més enllà de les qüestions del
moment. Donaran panoràmica a les vostres inquietuds.
Preguem germanes i germans perquè els joves, cridats a una vida plena, descobreixin en Maria l'estil de l'escolta, la profunditat del discerniment, la valentia de la fe i
la dedicació al servei.

Aquesta setmana...
Dilluns, 16

17.00 - 19.00 Trobada Espai familiar de Caritas
20.30 - Pregar la Paraula C.M.

Dimarts, 17

Últim dia per apuntar-se a la Celebració comunitària
de la Unció dels Malalts.
19.00 - Ioga, Harmonització vital a ST

Dimecres, 18

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, 19

17.00 - Trobada de preparació per la Unció dels malalts
a l’església de Sant Tomàs (entrant per Roger de Flor
19.00 - Ioga, Harmonització Vital a ST

Dissabte, 21

11.00 — A la parròquia del Cor de Maria fan la Primera Comunió els nens i nenes: Gerard Álvaro Contreras, Joel Pedret
Mayor, Laia Casado Godayol, Liam Franco Alvarado, Mar Ferrer Ramos, Paula Fernández Montiel, Samuel Marín Canedo,
Sergi Rodríguez Escayola, Toni Garrido Viladesau. Els acompanya la seva catequista Mercè.
17.30 — A la parròquia del Cor de Maria fan la Primera Comunió els nens i nenes: Adrià Costa Derezinska, Diego Pérez
Larrae, Joan Lozano García, Joan Zanui Mitjana, Luca Monti
Graupera, Martín Castellanos Kombarov. Els acompanya la
seva catequista Iolanda.

Diumenge, 22

10.30 — A la parròquia del Cor de Maria fan la Primera Comunió els nens i nenes: Atenea Maya Castellano, Clara Costa
Frago, Clara Mata Echebarría, Chloé Farré Colina, Gemma
D'Apice, Glòria Cullell Huerta, Júlia Cuffí Insa, Max Cuffí Insa,
Núria Lobón Juanals, Ona Carnicé Vila, Sara Guarner Martínez,
Tiffany Sofía Carvajal Franco. Els acompanyen les seves catequistes Carme i Maite.
11.30 – Celebració comunitària de la Unció dels malalts, S.T.

Dissabte, 28

20.00 - FESTA DE COR DE MARIA- FINAL ANY PASTORAL
No hi haurà missa vespertina a Sant Tomàs
Eucaristia tots junts al Cor de Maria

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

