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Portar Déu al cor... 
Et beneïm i et donem gràcies, Senyor,  
perquè quan els teus amics més temien  
perdre per sempre el foc de la teva presencia  
tu els dius que seràs amb ells per sempre més. 
Ho faràs, en endavant, d’una manera nova,  
més íntima i més intensa, que no havien sospitat: 
faràs comunió amb els qui t’escolten,  
faràs estada en el cor dels qui t’estimen. 
Tu que ets l’amor i la font de l’amor,  
fes que escoltem i guardem la teva Paraula,  
i el manament nou que aquella nit ens vas deixar: 
així ens mantindrem en el teu amor,  
i tu, que ets present en el nostre cor,  
ens ompliràs a vessar de la teva Pau. 
No d’una pau qualsevol, sinó de la teva:  
de la Pau nascuda de l’amor que ens dónes,  
i de la confiança de saber que en el mar de la vida  
portem al nostre cor el Déu Trinitat,  
i ens sentim confiats a les seves mans. 
Lectura de l’evangeli segons sant Joan: En aquell temps, Jesús di 

gué als seus deixebles: "Qui m'estima farà cas 
del que jo dic; el meu Pare l'estimarà i vindrem 
a viure amb ell. Els qui no m'estimen no fan cas 
de les meves paraules, que no són meves, sinó 
del Pare que m'ha enviat. Us he dit tot això men-
tre era amb vosaltres, però el Defensor, l'Espe-
rit Sant que el Pare enviarà en nom meu, us farà 
recordar tot el que us he dit i us ho farà enten-
dre. Us deixo la pau, us dono la meva pau. No 
una pau com la que dóna el món. Que s'assere-
nin els vostres cors, no us acovardiu! Heu sentit 
que us deia: 'Me'n vaig, però tornaré'. Si m'esti-
meu, us alegrareu de saber que me'n vaig al 
Pare, perquè el Pare és més gran que jo. Us ho 
dic per endavant perquè cregueu quan ho veu-
reu".  [Jn 14,23-29]  
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 R/  Que us lloïn les nacions, Déu nostre, / 

que us lloïn tots els pobles alhora. 



 

Que Déu s'apiadi de nosaltres i ens beneeixi, / que ens faci veure la 
claror de la seva mirada. / La terra coneixerà els vostres designis, / i 
veuran tots els pobles la salvació. R. 
Que s'alegrin els pobles i cridin de goig, / vós regiu el món amb justí-
cia, / regiu les nacions amb rectitud, / i guieu els pobles de la terra. R. 
Que us lloïn les nacions, Déu nostre, / que us lloïn tots els pobles al-
hora. / Que Déu ens beneeixi, / i el venerin d'un cap a l'altre de la 
terra. R. 

L’EVANGELI PER A AVUI: Un gran regal de Jesús 
Seguint el costum jueu, els primers cristians se saludaven desitjant-se mútuament la 
«pau». No era una salutació rutinària i convencional. Per a ells tenia un significat 
més profund. En una carta que Pau escriu cap a l’any 61 a una comunitat cristiana 
d’Àsia Menor, els manifesta el seu gran desig: «Que la pau de Crist regni en els vos-
tres cors». 
Aquesta pau no cal confondre-la amb qualsevol altra cosa. No és només una absèn-
cia de conflictes i de tensions. Tampoc una sensació de benestar o una recerca de 
tranquil·litat interior. Segons l’evangeli de Joan, és el gran regal de Jesús, l’herència 
que ha volgut deixar per sempre als seus seguidors. Això diu Jesús: «Us deixo la pau, 
us dono la meva pau». 
Sens dubte recordaven el que Jesús havia demanat als seus deixebles en enviar-los 
a construir el Regne de Déu: «Quan entreu en una casa, digueu primer: “Pau en 
aquesta casa”». Per humanitzar la vida, el primer és sembrar pau, no violència; pro-
moure respecte, diàleg i escolta mútua, no imposició, enfrontament i dogmatisme. 
Per què és tan difícil la pau? Per què tornem una i altra vegada a l’enfrontament i 
l’agressió mútua? Hi ha una resposta primera tan elemental i senzilla que ningú la 
pren seriosament: només els homes i les dones que posseeixen pau poden portar-
la a la societat. 
No tothom pot sembrar pau. Amb el cor ple de ressentiment, d’intolerància i de 
dogmatisme es pot mobilitzar la gent, però no és possible aportar veritable pau a la 
convivència. No ajuda a apropar postures i a crear un clima amistós d’entesa, mútua 
acceptació i diàleg. 
No és difícil d’assenyalar alguns trets de la persona que porta al seu interior la pau 
de Crist: busca sempre el bé de tots, no exclou ningú, respecta les diferències, no 
alimenta l’agressió, fomenta allò que uneix, mai el que enfronta. 
Què estem aportant avui des de l’Església de Jesús? ¿Concòrdia o divisió? ¿Reconci-
liació o enfrontament? I si els seguidors de Jesús no porten pau en el seu cor, què hi 
porten? ¿Pors, interessos, ambicions, irresponsabilitat?  [J. A. PAGOLA] 

“Hem après a volar com els ocells, a nadar com els peixos;  
però no hem après el senzill art de viure com a germans”. 

(Luther King) 



 

Viure entre no-creients 
En els últims cinquanta anys, i sobretot l’últim quart de segle, han augmentat molt els 
qui es declaren «no creients». A Catalunya mateix, la darrera enquesta (2020) sobre 

la religiositat, que es fa cada dos anys, hi ha un 70,0 % de la pobla-
ció que es reconeix membre d’una religió: Catolicisme, 53,0%; Cris-
tianisme evangèlic (protestants) 7,0 %; Islam, 4,3%; Cristians orto-
doxos, 1,3; Testimonis cristians de Jehovà 1,0; altres religions mi-
noritàries, 3,4%. Al costat d’aquests creients hi ha els que no per-
tanyen a cap religió: un 8,8% s’afirmen agnòstics i un 18,6 %, ateus. 
Tots plegats, els no creients sumen un 27,4% a casa nostra. 

El que passa és que al costat d’aquest 70,0% de pertanyents a alguna religió i d’un 
27,4% que no en pertanyen a cap, quan se’ls pregunta si «es consideren una persona 
amb creences religioses», més de la meitat, el 54,6% responen que no. Això vol dir 
que entre aquest 70,0% de persones adscrites a alguna religió, hi ha una bona pro-
porció de persones que pertanyen a una religió... sense creure.  
L’estudi no reflecteix a quines religions estan més apuntats els qui no creuen. Se 
suposa que en totes les religions es dona aquesta anomalia. No és cap secret que 
molts que s’auto-defineixen com a «catòlics no practicants», de fet es consideren 
‘catòlics’ per motius culturals, no per motius religiosos. Són, de fet, «batejats no cre-
ients». Hi ha un famós article de Benedetto Croce –ateu i anticlerical, declarat– titu-
lat «Per què no podem no dir-nos ‘cristians’?». Evidentment, volia dir que era cultu-
ralment «cristià» i, per això, va escriure aquesta paraula entre cometes. 
Sembla que —a la vella Europa, si més no— van quedant enrere aquells temps en 
què la religió s’heretava d’una generació a l’altra. Les pràctiques externes de la reli-
gió es poden heretar, certament, però la fe personal és un do que cadascú lliurement 
ha d’acollir. Els qui ens sentim privilegiats pel do de la fe, hem d’acostumar-nos a 
viure al costat de no creients però hem de tenir en compte alguns detalls que els 
propers dies anirem desgranant. [P. CODINA MAS] 

El Papa Francesc fa una crida a l’alegria 
«El gran risc del món actual, amb la seva múltiple i aclaparadora 
oferta de consum, és una tristesa individualista que brolla del cor 
còmode i avar, de la recerca malaltissa de plaers superficials, de la 
consciència aïllada. Quan la vida interior es tanca en els propis in-
teressos, ja no hi ha espai per als altres, ja no hi entren els pobres, ja 
no s’hi escolta la veu de Déu, ja no s’hi gaudeix la dolça alegria del 
seu amor, ja no hi batega l’entusiasme per fer el bé.  

Els creients també corren aquest risc, cert i permanent. Molts hi cauen i es conver-
teixen en éssers ressentits, queixosos, sense vida. Aquesta no és la opció d’una vida 
digna i plena, aquest no és el desig de Déu per a nosaltres, aquesta no és la vida en 
l’Esperit que brolla del cor de Crist ressuscitat.» (La joia de l’evangeli, § 2). ❏ 



 

Aquesta setmana... 
Diumenge 22 11:30 - Unció comunitària dels malalts a ST 
Dilluns, 23 17.00 - 19.00 Trobada Espai familiar de Caritas 

20.30 - Pregar la Paraula C.M. 
Dimarts, 24 19.00 - Ioga, Harmonització vital a ST 

20.30 - Consell interparroquial a Cor de Maria 
Dimecres, 25 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, 26 19.00 - Ioga, Harmonització Vital a ST 
Dissabte, 27 11.00 — A la parròquia del Cor de Maria fan la Primera Co-

munió els nens i nenes: Bruno Domínguez Moragas, Carla 
Royo Nieves, Hugo Sánchez Jiménez, Jana Sánchez Campoy, 
Joan Segarra González, Josep Juncadella Lora, Maria Costa 
Perales, Roland Hernández Viudas, Tadeu Secanell Armengol, 
Víctor Faulí Fillat. Els acompanya la seva catequista Yolanda. 

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 

 

FINAL DE L’ANY PASTORAL:OFRENSA SOLIDÀRIA  
Dissabte vinent les dues parròquies ens reunirem en una sola comuni-
tat, a les 20:00, i celebrarem la Patrona: el Cor de Maria. Serà un mo-
ment per viure i expressar el nostre agraïment per tot el que hem viscut, 
pel camí recorregut com a comunitat cristiana en els sagraments que 
vivim i celebrem i també en el camí dels seus grups i de les seves actua-
cions. 

Ja fa uns quants anys que —a to i en sintonia amb el que estem vivint socialment, i 
per tal de reforçar l’actuació de DiSA-Càritas Parroquial—, vàrem transformar 
l’ofrena floral que havíem fet els darrers anys en una col·lecta i ofrena d’aliments. 
Aquest any ho farem igual. Ara bé, atenent a les indicacions que ens han fet arribar 
els responsables de DiSA, demanem: Galetes; Xocolata en pols o en rajoles; Oli de 
gira-sol; puré de patates; precuinats envasats i cafè. 

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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