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«Senyor, doneu-nos més fe!» 
I alhora, Senyor, purifiqueu-nos la fe.  
Fes-nos veure que la fe no consisteix a creure coses  
sinó a creure en Vós, Fill de Déu fet home. 
Doneu-nos una fe centrada en allò que és essencial, 
purificada de tantes adherències i afegits postissos  
que ens allunyen del nucli del vostre Evangeli. 
Feu-nos viure una relació més vital amb vós,  
sabent que vós, el nostre Mestre i Senyor, 
sou el primer, el millor, el més valuós, 
el tresor més gran que tenim a l’Església. 
Doneu-nos una fe contagiosa que ens guiï  
cap a un estil nou de viure el cristianisme,  
més fidel al vostre Esperit i la vostra trajectòria. 
Feu que estiguem al servei del vostre gran projecte  
—que no és un altre que el del regne de Déu 
col·laborant amb realisme i convicció  
a fer la vida més humana, com vol el Pare. 
Ajudeu-nos a viure humilment la nostra fe 
 amb passió per Déu i compassió pels germans. 

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc: En aquell 
temps, els apòstols digueren al Senyor: «Doneu-
nos més fe». El Senyor els contestà: «Només que 
tinguéssiu una fe menuda com un gra de mos-
tassa, si dèieu a aquesta morera: "Arrenca't de 
soca-rel i planta't al mar", us obeiria. Suposem 
que algú de vosaltres té un esclau llaurant o pas-
turant el ramat. Quan ell torna del camp, ¿li dieu 
mai que entri de seguida i segui a taula? ¿No li 
dieu, més aviat, que prepari el sopar, que estigui a 
punt de servir-vos mentre mengeu i beveu, i que 
ell menjarà i beurà després? I quan l'esclau ha 
complert aquestes ordres, ¿qui ho agraeix? 

 Igualment vosaltres, quan haureu complert tot allò que Déu us mana, digueu: 
"Som servents sens cap mèrit: no hem fet altra cosa que complir el nostre 
deure"».  [Lc 17, 5-10]  
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R/. Tant de bo que avui sentíssiu la veu del Senyor:  

«No enduriu els vostres cors».. 



 

Veniu, celebrem el Senyor amb crits de festa, / aclamem la Roca que ens 
salva; / presentem-nos davant seu a lloar-lo, / aclamem-lo amb els nostres 
cants. R. 
Veniu, prosternem-nos i adorem-lo, / agenollem-nos davant el Senyor, que 
ens ha creat, / ell és el nostre Déu, / i nosaltres som el poble que ell pas-
tura, / el ramat que ell mateix guia. R. 
Tant de bo que avui sentíssiu la seva veu: / «No enduriu els cors com a 
Meribà, / com el dia de Massà, en el desert, / quan van posar-me a prova 
els vostres pares, / i em temptaren, / tot i haver vist les meves obres». R. 

L’EVANGELI PER A AVUI: Pregar des del dubte 
Al creient li poden sorgir dubtes sobre un punt o un altre del missatge cristià. La 
persona es pregunta com ha d’entendre una determinada afirmació bíblica o un as-
pecte concret del dogma cristià. Són qüestions que estan demanant una major cla-
rificació. 
Però hi ha persones que experimenten un dubte més radical, que afecta la totalitat. 
D’una banda senten que no poden o no han d’abandonar la seva religió, però per una 
altra no són capaços de pronunciar amb sinceritat aquest «sí» total que implica la fe. 
Qui es troba en aquesta situació sol experimentar, en general, un malestar interior 
que li impedeix d’abordar amb pau i serenitat la seva situació. Pot sentir-se també 
culpable. Què m’ha pogut passar per arribar a aquest punt? I ara, què puc fer? Potser 
primer de tot cal abordar positivament aquesta situació davant Déu. 
El dubte ens fa experimentar que no som capaços de «posseir» la veritat. Cap ésser 
humà «posseeix» la veritat última de Déu. Aquí no serveixen les certeses que fem 
servir en altres ordres de la vida. Davant el misteri últim de l’existència hem de ca-
minar amb humilitat i sinceritat. 
El dubte, d’altra banda, posa a prova la meva llibertat. Ningú no pot respondre per 
mi. Sóc jo qui em trobo enfrontat a la meva pròpia llibertat i qui ha de pronunciar un 
«sí» o un «no». 
Per això, el dubte pot ser el millor revulsiu per despertar d’una fe infantil i superar 
un cristianisme convencional. El primer no és trobar respostes als meus interrogants 
concrets, sinó preguntar-me quina orientació vull donar a la meva vida. ¿Desitjo re-
alment trobar la veritat? Estic disposat a deixar-me interpel·lar per la veritat de 
l’Evangeli? ¿Prefereixo viure sense cercar cap veritat? 
La fe brolla del cor sincer que s’atura a escoltar Déu. Com diu el teòleg català E. Vi-
lanova, «la fe no és a les nostres afirmacions o als nostres dubtes. Està més enllà: al 
cor… que ningú, llevat Déu, coneix». 
L’important és veure si el nostre cor cerca Déu o més aviat el defuig. Malgrat tota 
mena d’interrogants i d’incerteses, si de debò cerquem Déu, sempre podem dir des 
del fons del nostre cor aquesta oració dels deixebles: «Senyor, augmenta’ns la fe». 
Qui prega així ja és creient.  [J. A. PAGOLA] 



 

Ens cal entrar en sintonia amb tota la creació ! 
La cita comença a entrar dins les (bones) rutines anuals. El passat dijous 1 de setem-
bre celebràvem la Jornada mundial de Pregària per la creació, instituïda el 1989 pel 
Patriarcat de Constantinoble, a la que l'Església Catòlica s’hi va associar el 2015. 
Aquell dia marcava el començament del Temps per a la Creació, que acabarà el pro-
per dimarts 4 d'octubre amb la festa de Sant Francesc d'Assís. Els cristians de les 
diferents confessions estan convidats a unir-se per pregar i actuar en favor de la 
nostra casa comuna. 
El missatge del papa Francesc per a aquesta Jornada 2022 de Pregària per la Creació 
posa l'accent en l'escolta. Convida tots els fidels a «tornar a pregar enmig de la gran 
catedral de la Creació» i a aprendre a escoltar el «gran cor còsmic» compost d'in-
nombrables criatures que entonen els elogis de Déu. Però si realment ens posem a 
escoltar, continua el Papa, hauríem de sentir interiorment una «mena de dis-
sonància»: «D'una banda, podem sentir un dolç cant a la lloança del nostre creador 
benvolgut; però, d'altra banda, sentim una crida angoixada, que deplora el mal 
tracte que infligeix a la nostra casa comuna». 
Però per ser agafat per aquesta dissonància, per ser-ne realment afectat fins a desit-
jar que les coses canviïn, cal en principi estar en ressonància amb el conjunt de la 
Creació, prendre consciència que parla, que crida. Això suposa una mobilització de 
totes les nostres facultats, de tots els nostres sentits: no sols la nostra raó, sinó 
també la nostra sensibilitat, les nostres emocions, les nostres experiències corporals. 
Res del que pot sol·licitar el nostre ser intern és menyspreable. La conversió ecolò-
gica a la qual ens convida el papa Francesc passa també per l'art, la poesia, la cultura, 
l'espiritualitat que poden fer-nos entrar en ressonància tant amb «el clam de la terra 
com el clamor dels pobres » (Laudato si, n’49). Una manera de dir que hem d'anar 
amb compte amb la nostra ecologia interior per a fer creïbles els nostres compromi-
sos de salvaguardar la creació. 

Us hi podeu afegir... 
PREGAR LA PARAULA: Grup de reflexió, diàleg i pregària a partir de l’evangeli de 
cada diumenge. Es reuneix cada dilluns als locals parroquials del Cor de Maria, a les 
20,30. La trobada dura una hora, aproximadament. No cal inscripció per participar-
hi. Tothom hi és convidat. Començarem el dilluns 3 d’octubre. 
VIDA CREIXENT: Grup d’amistat, reflexió, diàleg i pregaria per a persones a partir de 
la jubilació. Es reuneix el tercer dimarts de cada mes, a les 17,30, als locals del Cor 
de Maria durant una hora. Començarem el 18 d’octubre. Cal fer inscripció trucant al 
670 951 372 o bé al 93 458 95 36 (Sra. M. Dolors Daró). 

[Text 01] «A parer meu, com més atentament examino la realitat inicial del cristi-
anisme, comparant-la amb la realitat present del cristianisme modern, més em 
convenço que tots plegats tornarem a trobar la vertadera fe només després d’una 
caiguda tan general de la cristiandat moderna que molts es pensaran que ha 
arribat la fi del cristianisme.» (EMMANUEL MOUNIER ho escrivia el 21/01/1941!) 



 

Aquesta setmana ... 
Diumenge, 2 Trobada Anual d’ENLLAÇ SOLIDARI, a Vic 
Dilluns, 3 20.30 – COMENÇA Pregar la Paraula (al CM) 
Dimarts, 4 20:30  Consell Interparroquial a ST 

21:00  Reunió pares de l’Esplai al CM 
 09.00 - 12.30  L’ASSISTENT SOCIAL de l’arxiprestat  

              amb CITA PRÈVIA: 933 44 16 50  
Dimecres, 5 
Dijous, 6 
Divendres, 7 

 
Comença la CATEQUESI al CM  

Dissabte, 15 20:00 Inici del curs pastoral interparroquial al CM 
Presidirà la missa P. Juan Martin Askaiturrieta, 
nou provincial dels claretians de la nostra Província  
(Província de Sanctus Paulus) 

Despatxos parroquials: canvi d’horari 
A partir del 1 d’octubre s’avança una hora l’inici i el final del despatx parroquial, a 
totes dues parròquies. En endavant 

 A Sant Tomàs:  cada dimarts de  18:00 a 20:00 
 Al Cor de Maria: cada dimecres i dijous de  18:00 a 20:00 

Intenció del papa per al mes d’octubre 
La intenció d’oració que el papa Francesc confia a la seva Xarxa Mundial d’Oració és 
aquesta:  
«Preguem perquè cada batejat participi en l'evangelització i estigui disponible per 
a la missió, mitjançant un testimoniatge de vida que tingui el sabor de l'Evangeli». 

Calendari d’Enllaç Solidari 2023 
Ja estan disponibles els calendaris del 2023 d’Enllaç Solidari. Els trobareu a les sagris-
ties o al despatx parroquial. Cada mes hi ha fotografies de grups juvenils vinculats als 
Claretians, de diversos llocs del món. I una frase del Papa Francesc adreçada als joves. 

L’economia de les nostres parròquies… 
Cor de Maria IBAN ES53 2100 3281 1625 0001 3087 
Sant Tomàs IBAN ES11 2100 3281 1125 0000 7589 

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 
Comunitat dels Claretians: 93 476 68 34. // Mòbil parroquial: 609 23 47 67 
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