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Solidaris amb els exclosos 
Senyor, quan a aquells nou leprosos 
tu els tornaves la salut, 
els alliberaves d’un mal pitjor: 
de l’exclusió social i religiosa. 
Nosaltres oblidem fàcilment 
que el progrés i el nivell de benestar 
d’aquest món que diem civilitzat 
s’ha construït massa sovint 
amb violència contra altres pobles 
i excloent-los del progrés. 
I ja que tots tenim un mateix Pare 
i ens volem sentir més germans, 
avui necessitem demanar perdó 
per la violència i l’exclusió 
que la nostra societat de progrés 
ha exercit sobre altres pobles 
amb menys possibilitats. 
I si potser ens hem fet solidaris 
del seu empobriment i exclusió, 
ajuda’ns avui a fer-nos solidaris 
del dolor d’aquesta pobresa 
i del compromís d’alliberació. 

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc: Un dia, Jesús, 
tot anant a Jerusalem, passava entre Samaria i Ga-
lilea. Al moment que entrava en un poblet li sorti-
ren deu leprosos, que s'aturaren un tros lluny i cri-
daren: «Jesús, mestre, apiadeu-vos de nosaltres!». 
En veure'ls Jesús els digué: «Aneu a presentar-vos 
als sacerdots». 
Mentre hi anaven, quedaren purs de la lepra. Un 
d'ells, quan s'adonà que estava bo, tornà enrere 
donant glòria a Déu amb grans crits, es prosternà 
als peus de Jesús amb el front fins a terra i li do-
nava gràcies. Era un samarità. Jesús digué: «¿No 
eren deu els qui han estat purificats? ¿On són els 
altres nou? ¿Només aquest estranger ha tornat per 
donar glòria a Déu?». Llavors li digué: «Aixeca't i 
vés-te'n. La teva fe t'ha salvat». 

 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 17,11-19]  



 

Salm responsorial 97 
R/. El Senyor ha revelat la seva ajuda,  

i els pobles contemplen la salvació. 
Canteu al Senyor un càntic nou: / ha fet obres prodigioses, / la seva 
dreta i el seu braç sagrat / han sortit victoriosos. R. 
El Senyor ha revelat la seva ajuda, / i els pobles contemplen la salvació. 
/ L'ha mogut l'amor que ell guarda fidelment / a la casa d'Israel. R. 
Tothom ha vist d'un cap a l'altre de la terra, / la salvació del nostre 
Déu. / Aclameu el Senyor arreu de la terra, / esclateu en cants i en crits 
d'alegria. R. 

L’EVANGELI PER A AVUI: Recuperar l’agraïment 
S’ha dit que l’agraïment està desapareixent del «paisatge afectiu» de la vida mo-
derna. El conegut assagista José Antonio Marina recordava recentment que el pas 
de Nietzsche, Freud i Marx ens ha deixat sumits en una «cultura de la sospita» que 
fa difícil l’agraïment. 
Es desconfia del gest realitzat per pura generositat. Segons el professor, «s’ha fet 
dogma de fe que ningú no dóna res gratuïtament i que qualsevol intenció aparent-
ment bona amaga una impostura». És fàcil llavors considerar la gratitud com «un 
sentiment de babaus, d’equivocats o d’esclaus». 
No sé si aquesta actitud és tan generalitzada. Però sí que és cert que, en la nostra 
«civilització mercantilista», cada vegada hi ha menys lloc per la gratuïtat. Tot s’inter-
canvia, es presta, es deu o s’exigeix. En aquest clima social la gratitud desapareix. 
Cadascú té el que es mereix, el que s’ha guanyat amb el seu propi esforç.  
Una cosa semblant pot succeir en la relació amb Déu si la religió es converteix en 
una mena de contracte amb ell: «Jo t’ofereixo oracions i sacrificis i tu m’assegures la 
teva protecció. Jo compleixo l’estipulat i tu em recompenses». Desapareixen així de 
l’experiència religiosa la lloança i l’acció de gràcies a Déu, font i origen de tot bé. 
Per a molts creients, recuperar la gratitud pot ser el primer pas per restablir la relació 
amb Déu. Aquesta lloança agraïda no consisteix primàriament en tributar elogis ni 
en enumerar els dons rebuts. El primer és adonar-se de la grandesa de Déu i la seva 
bondat insondable. Intuir que només es pot viure davant seu donant gràcies. Aquest 
agraïment radical a Déu genera en la persona una forma nova de mirar-se a si ma-
teixa, de relacionar-se amb les coses i de conviure amb els altres. 
El creient agraït sap que la seva entera existència és do de Déu. Les coses que l’en-
volten adquireixen una profunditat abans ignorada; no hi són només com a objectes 
que serveixen per satisfer necessitats; són signes de la gràcia i la bondat del Creador. 
Les persones que troba en el seu camí són també regal i gràcia; a través d’elles se li 
ofereix la presència invisible de Déu. 
Dels deu leprosos guarits per Jesús, només un torna «glorificant Déu», i només ell 
sent les paraules de Jesús: «La teva fe t’ha salvat». El reconeixement joiós i la lloança 
a Déu sempre són font de salvació. [J. A. PAGOLA] 



 

Així es va erigir la Parròquia del Cor de Maria 
L’any 1972 la festa del Cor de Maria s’esqueia el dissabte 10 de juny. Aquell any es 
va imprimir un full que anunciava l’acte de la tarda: «A las 8: Misa concelebrada, 
presidida por el Exmo. Sr. Arzobispo, Dr. Narciso Jubany, acompañado por los Rdos. 
Párrocos vecinos y los Misioneros del Inmaculado Corazón de María. Inauguración 
solemne de la Nueva Parroquia.» Al revers del full reproduïa un plànol amb els límits 
de la parròquia (que més endavant serien lleugerament modificats). 
El dia 10 de juny era la inauguració de la nova parròquia, que havia estat erigida dos 
mesos abans, el dia 8 d’abril. El darrer article del decret preveia que: «Esta Parroquia 
comenzará a regir el día en que se posesione de su cargo el Párroco o Ecónomo que 
designemos». El primer rector va ser el P. Josep M. Solé Romà, i ho va ser poc més 
d’un any. Ja que el mes de juliol de 1973 era nomenat rector el P. Jordi Alsina 
Cassany. Com a Vicari va ser nomenat, des del primer moment, el P. Antoni Costa 
Vall-llovera, que va continuar sent-ho amb el P. Alsina de rector, fins que l’estiu de 
1979 va ser nomenat rector de Sant Tomàs d’Aquino. 

Parròquia «Sant Antoni M. Claret» o «Immaculat Cor de Maria»? 
El Butlletí intern del Claretians de Catalunya, en el seu primer número de l’any 1972, 
publicava un comunicat segons el qual el Govern Provincial dels claretians, en la seva 
darrera sessió «havia acceptat la Parròquia de Sant Josep a Sant Boi, i la de Sant 
Antoni M. Claret, a Barcelona (Santuari)».  
El que passa és que entre gener i maig hi va haver discussions per veure quin titular 
havia de tenir la parròquia: «Sant Antoni M. Claret» (fundador dels claretians) o bé 
el «Cor de Maria» (titular del Santuari, i titular també de la Congregació fundada per 
Claret, que té com a nom oficial el de «Fills de l’Immaculat Cor de Maria». La notícia 
que el mes de gener publicava el butlletí dels Claretians semblaria que tenien assu-
mit que sant Antoni M. Claret seria el titular.  
Enmig dels dubtes i indecisions, es va imposar finalment el nom de «Cor de Maria»: 
L’explicació que finalment es va donar és que seria difícil d’entendre una doble titu-
laritat: una per al santuari i una altra de diferent per a la parròquia que radica en el 
santuari. La nova parròquia va ser erigida ja amb el nom de l’«Immaculat Cor de 
Maria», que consta ja en el decret del 8 de maig.  

Rectorologi 
Les parròquies històriques, amb segles d’història, tenen la seva llista dels rectors que 
han estat nomenats successivament. En diuen «rectorologi». I diuen que on hi sol 
haver més dubtes, acostuma a ser amb les primers noms de la llista. Per fer memòria 
agraïda de tots els qui com a rectors han esta al servei de la nostra comunitat, aquí 
en teniu els noms: 

1)  Josep Solé-Romà        1972-1973 
2)  Jordi Alsina Cassany     1973-1979 
3) Jordi Marimon Canela    1979-1990 
4) Josep Codina Farrés     1990-2004 

5) Josep Sanz Vela          2004-2010 
6)  Ricard Costa-Jussá     2010-2016 
7) Pere Codina Mas        2016-2018 
8)  Shinto Thomas           2018... 



 

Aquesta setmana ... 
Dilluns, 10 20.30 – Pregar la Paraula (al CM) 
Dissabte, 15 INICI DE CURS PASTORAL – 50 ANYS PARRÒQUIA C.M.  

19.30 - Vídeo amb la història de la Parròquia-Santuari 
20.00 - Missa presidida pel P. Juan Martin Askaiturrieta 
              (nou provincial dels claretians de Sanctus Paulus) 
              Acabada la missa, un refrigeri als locals parroquials 
(Aquest dissabte NO hi haurà missa a Sant Tomàs a les 19:30) 

Dimarts, 18 17.30 - Comença VIDA CREIXENT: Inscripció 670 951 372  
               o bé al 93 458 95 36 (Sra. M. Dolors Daró) 

Dijous, 20 20.00 - Trobada informativa sobre Catequesi de Confirmació:  
              començaria (1r any) una Catequesi de Confirmació per a  
              noies i nois de 14/15 anys (3r i 4t d’ESO). 
              A sala parroquial de Cor de Maria (xamfrà Claret/Nàpols) 

50 ANYS DE LA PARRÒQUIA DEL COR DE MARIA 
Són molts els qui encara guarden el record d’aquell 1997, quan coincidint amb la 
inauguració del nou edifici «Pare Claret-Nàpols», s’inauguraven «les noves depen-
dències parroquials». Era la millor manera de celebrar aleshores els 25è aniversari 
de la creació de la Parròquia del Cor de Maria. D’aleshores han passat 25 anys més! 
Efectivament, el dia 8 d’abril de 1972 mons. Narcís Jubany, arquebisbe de Barcelona 
(encara no havia estat nomenat Cardenal), erigia la nova parròquia de l’Immaculat 
Cor de Maria. El territori de la nova parròquia havia estat segregat de les parròquies 
veïnes: Sant Tomàs d’Aquino, Sant Carles Borromeo i Esperit Sant. El temple de la 
nova parròquia seria el Santuari del Cor de Maria. 
Han estat 50 anys de servei al Poble de Déu que viu en aquest barri de Barcelona, 
que és el nostre: són «només» cinquanta anys, però és una llarga i fecunda història... 

«La sinodalitat no és el capítol d’un tractat d’eclesiologia, i menys encara una 
moda, un eslògan o el nou terme a utilitzar o manipular en les nostres reuni-
ons. No! La sinodalidad expressa la naturalesa de l’Església, la seva forma, el 
seu estil, la seva missió.» (PAPA FRANCESC, 18.IX.2021). 

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 


	Solidaris amb els exclosos
	Salm responsorial 97
	L’EVANGELI PER A AVUI: Recuperar l’agraïment
	Així es va erigir la Parròquia del Cor de Maria
	Parròquia «Sant Antoni M. Claret» o «Immaculat Cor de Maria»?
	Rectorologi

	50 ANYS DE LA PARRÒQUIA DEL COR DE MARIA
	L’economia de les nostres parròquies…



