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«Aquest tornà a casa perdonat» 
Senyor i Pare que ens estimes: 
Jesús, el teu fill va dir que «no necessiten el metge 
aquells que estan bons, sinó els qui estan malalts», 
i que ha vingut «no a cridar justos, sinó pecadors.» 
Ens costa d’aplicar-ho a les nostres vides: 
Ens costa de reconèixer que les nostres vides 
no són allò que haurien de ser, ni són tampoc, 
allò que nosaltres mateixos voldríem que fossin. 
Estem tan satisfets amb el mig got que tenim, 
que no ens adonem del mig got que ens «falta». 
Estem tan contents dels «pecats que no fem» 
que oblidem de pensar en el «pecat d’omissió». 
Obre’ns els ulls a tot el que ens «falta»: 
a tot el que ens «falta per fer» 
i, sobretot, a tot el que ens «falta per ser», 
perquè ens puguem presentar davant teu 
—no amb la actitud creguda del fariseu— 
sinó amb l’actitud humil i lúcida del publicà: 
Aleshores, reconeixent la nostra «falta», 
podrem també tornar a casa perdonats. 

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc: En aquell 
temps, Jesús digué aquesta paràbola a uns que es 
refiaven que eren justos, i tenien per no res a tots 
els altres: «Dos homes pujaren al temple a pre-
gar: un era fariseu i l'altre cobrador d'impostos. 
El fariseu, dret, pregava així en el seu interior: 
"Déu meu, us dono gràcies perquè no sóc com els 
altres homes: lladres, injustos, adúlters, ni sóc 
tampoc com aquest cobrador d'impostos. De-
juno dos dies cada setmana i us dono la desena 
part de tots els meus ingressos". Però el cobra-
dor d'impostos, que s'havia quedat un tros lluny, 
ni gosava aixecar els ulls al cel, sinó que es do-
nava cops al pit i deia: "Déu meu, sigueu-me pro-
pici, que sóc un pecador". Us asseguro que 

aquest tornà perdonat a casa seva, i l'altre no; perquè tothom qui s'enalteix 
serà humiliat, però el qui s'humilia serà enaltit». [Lc 18, 9-14]  

Salm responsorial 33 
R/. Quan els pobres invoquen el Senyor, / ell els escolta. 



 

Beneiré el Senyor en tot moment, / tindré sempre als llavis la seva llo-
ança. / La meva ànima es gloria en el Senyor; / se n'alegraran els humils 
quan ho sentin. R. 

Els ulls del Senyor vetllen pels justos, / escolta quan criden auxili. / Així 
que criden, el Senyor els escolta / i els treu de tots els perills. R. 

El Senyor és a prop dels cors que sofreixen, / salva als homes que se 
senten desfets. / El Senyor rescata de la mort els seus servents, / i no 
acusarà els qui es refugien en ell. R. 

L’EVANGELI PER A AVUI: Déu no és imparcial 
Fou una de les paràboles més desconcertants de Jesús. Un piadós fariseu i un recap-
tador d’impostos pugen al temple a pregar. Com reaccionarà Déu davant dues per-
sones de vida moral i religiosa tan diferent i oposada? 
El fariseu prega dempeus, segur i sense cap temença. La seva consciència no l’acusa 
de res. No és hipòcrita. El que diu és veritat. Compleix fidelment la Llei, i fins i tot la 
sobrepassa. No s’atribueix cap mèrit, sinó que tot ho agraeix a Déu: «Déu meu, et 
dono gràcies». Si aquest home no és sant, qui ho serà? Segur que pot comptar amb 
la benedicció de Déu. 
El recaptador, per contra, es retira a un racó. No se sent còmode en aquell lloc sant. 
No és el seu lloc. Ni tan sols s’atreveix a aixecar els seus ulls de terra. Es colpeja el pit 
i reconeix el seu pecat. No promet res. No pot deixar la seva feina ni tornar el que 
ha robat. No pot canviar de vida. Només li queda abandonar-se a la misericòrdia de 
Déu: «Déu meu, sigues-me propici, que soc un pecador». Ningú voldria estar al seu 
lloc. Déu no pot aprovar la seva conducta. 
Tot d’una, Jesús conclou la seva paràbola amb una afirmació desconcertant: «Jo us 
dic que aquest va baixar perdonat a casa seva, i no l’altre». Als oients se’ls trenquen 
tots els esquemes. Com pot dir que Déu no reconeix el piadós i, per contra, conce-
deix la seva gràcia al pecador? ¿No està Jesús jugant amb foc? Serà veritat que, a la 
fi, el que compta no és la vida religiosa que hom porta, sinó la misericòrdia insonda-
ble de Déu? 
Si és veritat el que diu Jesús, davant Déu no hi ha seguretat per a ningú, per molt 
sant que es cregui. Tots hem de recórrer a la seva misericòrdia. Quan hom se sent 
bé amb si mateix, apel·la a la seva pròpia vida i no sent necessitat de res més. Quan 
hom es veu acusat per la seva consciència i sense capacitat per canviar, només sent 
necessitat d’acollir-se a la compassió de Déu, i només a la seva compassió. 
Hi ha alguna cosa fascinant en Jesús. És tan desconcertant la seva fe en la misericòr-
dia de Déu que no és fàcil creure en ell. Probablement els qui millor el poden enten-
dre són els qui no tenen forces per sortir de la seva vida immoral. [J. A. PAGOLA] 

“Enamoreu-vos de Crist i del proïsme  
i fareu coses més grans» (Sant Antoni M. Claret) 



 

Avui, és el DIUMENGE DE LES MISSIONS 
El nostre arquebisbe, en la darrera carta setmanal, ens recorda que aquest diu-
menge «celebrem la Jornada Mundial per a l’Evangelització dels Pobles, dia en què, 
d’una manera especial, preguem pels missioners i col·laborem econòmicament en 
el sosteniment de l’activitat missionera de l’Església en aquelles zones on és menys 
present. Enguany commemorem els dos-cents anys del Diumenge Mundial de les 
Missions, que coneixem popularment com a DOMUND.»  
Enguany, el DOMUND se celebra amb el lema «Sereu els meus testimonis» per a 
recordar que avui Jesús continua enviant-nos a donar testimoniatge i que aquesta 
Jornada és la gran oportunitat per a unir-se i formar part de la missió de l'Església. 
Una missió de la qual es pot formar part des d'on estiguis doncs es pot ser testimoni 
amb la pregària, amb el donatiu o dedicant el teu temps, com fan centenars de vo-
luntaris en les delegacions diocesanes de missions, i en moltes parròquies, treballant 
en la sensibilització missionera.  

Demà, Sant Antoni M. Claret 
Ara fa un any, en plena pandèmia encara, arribava a les pantalles una pel·lícula sobre 
la figura de sant Antoni M. Claret. Es deia, es diu: «Claret». Un any més tard «Claret» 
es una de les 30 pel·lícules seleccionades per als Premis Goya 2022. A les vigílies de 
la festa del Sant (que és demà, dilluns 24), creiem que pot ser oportú reproduir un 
fragment de l’entrevista que fa uns mesos, li feien a director. 
«Quin atractiu té una figura com Claret per a la gent del segle XXI? 
Descobrint Claret un troba similituds històriques entre els temps que va viure ell, les 
guerres carlistes del segle XIX i l'època colonial, el temps de la república previ a la 
Guerra Civil en el segle XX, i fins i tot el clima convuls dels nostres dies, amb crisis 
econòmiques, amb les qüestions de racisme, d'esclavitud, (...) I enmig de tot això 
Claret, un home valent i que es va obstinar a canviar les coses del seu entorn. Ves a 
saber si aquesta labor catalitzadora i transformadora no deu ser l'ensenyament de 
Claret per als nostres dies. Claret. M'ha costat de deixar en el tinter molts aspectes 
de la vida de Claret: tenia una clarividència absoluta en el paper que la cultura i l'art 
exerceix en l'evangelització, en el segle XIX va parlar del diaconat femení, el seu ferm 
rebuig a tota mena d'esclavitud, fins i tot de la seva etapa com a empresari tèxtil la 
creativitat que el va portar a inventar i dissenyar coses que després s'han vist reflec-
tides en altres invents, com ara els cartons que va dissenyar per a crear les trames 
en els telers i que han estat la base del que posteriorment es va començar a usar per 
a la programació informàtica. De fet, Claret és el patró dels inventors. (...)» 
El DVD d’aquesta pel·lícula el podeu trobar a la Llibreria Claret, ara ben a prop... 

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 



 

Aquesta setmana ... 
Dimarts, 25 19.00 - Ioga-Harmonització vital (a ST) 
Dimecres, 26 09.00 - fins a les 12.30: ASSISTENTA SOCIAL de l’Arxiprestat 

       Cal CITA PRÈVIA: 93 344 16 50 (al CM) 
Dijous, 27 19.00 - Ioga-Harmonització vital (a ST) 
Novembre 
Dimarts, 1 

 
Tots Sants: l’horari de misses serà com els diumenges. 

Dimecres, 2 Tots els Fidels difunts: A la missa de les 11:00 a Sant Tomàs, i a la 
del vespre al Cor de Maria, a les 20:00, recordarem nominalment 
tots els parroquians que han mort durant aquest any. 
Les famílies que vulguin que algun familiar seu sigui recordat 
aquell dia, poden deixar a la sagristia el nom i la data de defunció. 
Hi ha temps fins el dia de Tots Sants. 

VISITA GRATUÏTA A LA BASÍLICA DE SAGRADA FAMILIA 
Serà EL DISSABTE, 5 DE NOVEMBRE, A LES 10:00 

Com cada any, el Patronat de la Sagrada Família ofereix a cada Parròquia de l’Arque-
bisbat, la possibilitat de visitar gratuïtament la Sagrada Família, amb un màxim de 
60 entrades. Aquest any hem rebut també aquest oferiment. Al juny vam tenir 
aquesta oportunitat visitar-la de 60 entrades. I ara 60 més, ja que la nostra comuni-
tat cristiana esta formada per dues parròquies: 60 entrades per cada parròquia. 
Farem com hem fet les darreres vegades: Distribuïm invitacions (no entrades!), per-
què els interessats en tinguin informació. Cada invitació complimentada que es pre-
senti a recepció del Cor de Maria serà bescanviada per una entrada... fins a esgotar 
les 60 de què podem disposar. La visita serà el dissabte 5 de novembre, i l'entrada 
serà puntualment a les 10:00. 
Horari de recepció Cor de Maria (P. Claret, 45): de dilluns a divendres de 17:00-19:00. 
Demaneu invitacions a les sagristies de les dues parròquies: ompliu les dades i pre-
senteu-les a la recepció de Cor de Maria... aviat! 

—Màxim 4 entrades per persona. 
—Mirem de donar oportunitat als que encara no l’han visitada. 

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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