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«Sense perdre mai l'esperança». 
Senyor, no ho podem negar! 
Ens agrada imaginar-nos Déu 
com algú omnipotent i benvolent 
disposat a respondre sense dilació 
als nostres desigs més infantils. 
Voldríem que fos així, però... 
sabem que no és aquesta la imatge 
que tu, Jesús, ens dónes de Déu 
quan ens en parles a l’evangeli. 
Fes-nos entendre d’una vegada 
que hem de pregar constantment 
no perquè Déu no ens oblidi  
sinó perquè no ens oblidem d’Ell... 
...i perquè recordem constantment  
que Ell vol ser el nostre Pare 
i vol realitzar en favor nostre 
aquest projecte de vida i d’amor 
que és el Regne anunciat. 
Ajuda’ns, Senyor, a «pregar sempre,  
sense perdre mai l'esperança». 
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc: En aquell temps, Jesús deia 

als deixebles aquesta paràbola, per ensenyar 
que hem de pregar sempre, sense perdre mai 
l'esperança: «En una ciutat hi havia un jutge que 
desconeixia tot temor de Déu i tota consideració 
als homes. A la mateixa ciutat hi havia una viuda 
que l'anava a trobar sovint i li deia: "Feu-me jus-
tícia contra aquest home que pledeja contra mi". 
El jutge durant molts dies no n'hi feia cas, però a 
la fi pensà: "A mi no em diu res el temor de Déu 
ni la consideració als homes, però aquesta viuda 
és tan pesada que li hauré de fer justícia; si no, 
anirà venint aquí fins que no podré aguantar 
més"». 
I el Senyor digué: «Fixeu-vos què diu aquest jutge 
sense entranyes. ¿I vosaltres creieu que Déu, ni 

que esperi pacientment, no farà justícia als seus elegits que li reclamen de nit 
i de dia? Us asseguro que els farà justícia molt aviat. Però quan el Fill de l'home 
vindrà, ¿creieu que trobarà fe a la terra?».  [Lc 18,1-8]  
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R/. L'ajuda em vindrà del Senyor, / que ha fet el cel i la terra. 



 

Alço els ulls a les muntanyes: / d'on em vindrà l'ajuda? / L'ajuda em 
vindrà del Senyor, / del Senyor que ha fet cel i terra. R. 
Que no deixi relliscar el teu peu, / ni s'adormi el qui et guarda. / El 
guardià d'Israel mai no s'adorm, / sempre vigila. R. 
És el Senyor qui et guarda, el Senyor t'empara / al teu costat mateix. / 
De dia el sol no et farà mal, / ni la lluna de nit. R. 
El Senyor et guarda en tota desgràcia, / ell guarda la vida. / El Senyor 
guarda tots els teus passos / ara i per tots els segles. R. 

L’EVANGELI PER A AVUI: Déu no és imparcial 
La paràbola de Jesús reflecteix una situació força habitual a la Galilea del seu temps. 
Un jutge corrupte menysprea arrogant una pobra vídua que demana justícia. El cas 
de la dona sembla desesperat, ja que no té cap home que la defensi. Ella, però, lluny 
de resignar-se, segueix reclamant els seus drets. Només a la fi, molest per tanta in-
sistència, el jutge acaba per escoltar-la. 
Lluc presenta el relat com una exhortació a pregar sense «desanimar-se», però la 
paràbola conté un missatge previ, molt estimat per Jesús. Aquest jutge és l’«antime-
tàfora» de Déu, la justícia consisteix precisament en escoltar els pobres més vulne-
rables. 
El símbol de la justícia en el món grecoromà era una dona que, amb els ulls embe-
nats, imparteix un veredicte suposadament «imparcial». Segons Jesús, Déu no és 
aquest tipus de jutge imparcial. No té els ulls embenats. Coneix molt bé les injustícies 
que es cometen amb els febles i la seva misericòrdia el fa inclinar-se a favor d’ells. 
Aquesta «parcialitat» de la justícia de Déu cap als febles és un escàndol per a les nos-
tres oïdes burgeses, però convé recordar-la, ja que en la societat moderna funciona 
una altra «parcialitat» de signe contrari: la justícia afavoreix més el poderós que el 
feble. Com pot ser que Déu no estigui de part d’aquells que no poden defensar-se? 
Ens creiem progressistes defensant teòricament que «tots els éssers humans neixen 
lliures i iguals en dignitat i drets», però tots sabem que és fals. Per gaudir de drets 
reals i efectius és més important néixer en un país poderós i ric que ser persona en 
un país pobre. 
Les democràcies modernes es preocupen dels pobres, però el centre de la seva aten-
ció no és l’indefens, sinó el ciutadà en general. A l’Església es fan esforços per alleujar 
la sort dels indigents, però el centre de les nostres preocupacions no és el patiment 
dels últims, sinó la vida moral i religiosa dels cristians. És bo que Jesús ens recordi 
que són els éssers més desvalguts els qui ocupen el cor de Déu. 
Mai veureu el seu nom als diaris. Ningú els cedeix el pas enlloc. No tenen títols ni 
comptes corrents envejables, però són grans. No posseeixen moltes riqueses, però 
tenen alguna cosa que no es pot comprar amb diners: bondat, capacitat d’acolli-
ment, tendresa i compassió cap al necessitat.  [J. A. PAGOLA] 



 

On estem en això del Sínode? 
No se’n parla tant com l’any passat, però el Sínode-2023 continua fent el seu camí. 
L’any passat se’n va parlar molt perquè afectava de forma més immediata cada una 
de les diòcesis, i per tant també les parròquies. Recordem que a finals de maig al 
saló d’actes dels Maristes (Passeig Sant Joan) es van presentar les conclusions dio-
cesanes. Un mes més tard la Conferència Episcopal espanyola presentava un resum 
de les conclusions de totes les diòcesis. 

I ara què? 
Ara ve la fase continental, que ja s’ha començat a treballar, d’aquesta manera. Se-
gons informa l’agència de notícies VaticanNews un grup d'experts dels 5 continents 
amb diferents competències i perspectives es van reunir del 21 de setembre fins al 
2 d'octubre a Frascati (Itàlia) per elaborar el Document de la segona etapa del procés 
sinodal 2021-2023, l'etapa continental del Sínode, i així continuar el procés de dis-
cerniment, diàleg i escolta. 
El Document, elaborat en anglès i en italià, va ser aprovat pel Consell del Sínode i 
lliurat al Papa, que va rebre el grup d’experts en audiència privada. S’espera que a 
mitjan octubre —per tant un dia d’aquests— es farà públic el document definitiu: 
s’enviarà a tots els bisbes com a primer «retiment de comptes», és a dir, com a tes-
timoni de la recepció de les propostes. 
La comissió central del Sínode afirma que té «la fervent esperança que, després de 
la publicació del Document per a l'Etapa Continental, els milers de grups locals que 
es van reunir per a l'etapa local ampliïn també la seva reflexió sobre aquest docu-
ment per continuar aprofundint en els seus processos sinodals locals amb l'orienta-
ció del seu pastor. Això no obstant, és important subratllar que els subjectes prin-
cipals d'aquest procés preassembleari són les persones identificades per represen-
tar les Esglésies locals a l'Assemblea Continental.» 
És a dir, per una banda animen les parròquies perquè segueixin discutint els princi-
pals temes que han resultat proposats, en el ben entès —per altra banda— que els 
qui portaran el pes real del diàleg seran unes «persones identificades», és a dir uns 
delegats o designats que representaran les «Esglésies locals» és a dir, les diòcesis. 
No cal dir que anirem seguint aquest procés sinodal. Els qui vulguin tenir informació 
de primera mà (que sempre és el millor) poden accedir per internet al web de la 
comissió: https://www.synod.va/es.html, i si es vol accedir concretament a la fase 
continental: https://www.synod.va/es/synodal-process/la-fase-continental.html.  
No cada setmana, certament, però sí que de tant en tant al llarg de l’any mirarem 
d’anar fent present el nostre sínode-2023. [P. C-M] 

«La paraula “sínode” conté tot el que necessitem entendre: “caminar junts” (…) 
Caminar junts —laics, pastors, bisbe de Roma— és un concepte fàcil d’expressar 
amb paraules, però no és tan fàcil posar-lo en pràctica.» (Papa Francesc en el 
50è Aniversari del Sínode dels bisbes, 17.X.2015). 

https://www.synod.va/es.html
https://www.synod.va/es/synodal-process/la-fase-continental.html


 

Aquesta setmana ... 
Dilluns, 17 20.30 – Pregar la Paraula (al CM) 
Dimarts, 18 17.30 - Comença VIDA CREIXENT (CM): Cal inscripció, trucant al  

              670 951 372 o bé al 93 458 95 36 (Sra. M. Dolors Daró) 
19.00 - Ioga-Harmonització vital (a ST) 

Dimecres, 19 09.00 - fins a les 12.30: ASSISTENTA SOCIAL de l’Arxiprestat 
              Cal CITA PRÈVIA: 93 344 16 50 (al CM) 

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) 
19.00 - Ioga-Harmonització vital (a ST) 

Diumenge, 23 DOMUND, diumenge mundial de les missions. 
Dilluns, 24 FESTA DE SANT ANTONI M. CLARET 

19.45 - Informació sobre el primer Capítol Prov. dels Missioners 
              Claretians de la Província Claretiana de Sant Pau. 
20.00 - Celebració de l’eucaristia, presidida pel P. Benjitu Bareto. 
              Acabada la missa: Refrigeri i convivència fraterna  
              a la sala parroquial 

Confessions 
al 

Cor de Maria 

Al Cor de Maria hi haurà confessions cada dia 
mitja hora abans de la missa vespertina 

Aquesta setmana comença la catequesi 
Al llarg d’aquesta setmana, de dimecres a divendres començarà al Cor de Maria la 
catequesi de les nostres parròquies. És bo, i fins i tot necessari, que la comunitat 
parroquial no visqui al marge de la catequesi, gràcies a la qual bona part dels nous 
membres que han entrat a formar-ne part pel baptisme, es disposen a fer l’aprenen-
tatge del que és i del que implica viure com a membre d’una comunitat cristiana, 
avui. Mai no agrairem prou l’esforç i la constància del grup de catequistes, que, en 
nom de tota la nostra comunitat, miren de transmetre als nous petits cristians les 
beceroles de la nostra fe cristiana. En nom de tota la comunitat: Gràcies! 

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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