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Déu creu en el cor humà 
Amb Zaqueu, el publicà, 
ens estàs dient, Senyor, 
que, malgrat tot, Déu confia en el cor humà 
més que no pas nosaltres mateixos. 
Nosaltres sabem què vol dir «perdut». 
I quan a algú li posem aquesta etiqueta, 
mirem d’evitar el seu tracte 
perquè no ens encomani la seva misèria. 
Però tu, Senyor, ens dius 
que no és aquesta la manera com Déu 
mira el cor de les persones. 
Aquells que nosaltres tenim per perduts, 
aquells que excloem del nostre costat, 
Déu els fa objecte del seu amor, 
del seu perdó i la seva misericòrdia. 
Et donem gràcies perquè ens has fet saber 
que —malgrat tantes infidelitats 
de part dels homes—, 
Déu no deixa mai d’estimar 
aquesta humanitat que Ell ha creat. 
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc: En aquell temps, Jesús anà 

de pas a Jericó. Un home que es deia Zaqueu, cap 
de cobradors d'impostos i ric, intentava de veure 
qui era Jesús, però la gentada li privava la vista 
perquè era petit d'estatura. Llavors, per poder-
lo veure, corregué endavant i s'enfilà en un arbre 
al lloc on Jesús havia de passar. Quan Jesús ar-
ribà en aquell indret, alçà els ulls i li digué: 
«Zaqueu, baixa de pressa, que avui m'he de que-
dar a casa teva». Zaqueu baixà de seguida i el 
rebé tot content. Tothom qui ho veié criticava Je-
sús i comentava el fet que s'hagués quedat a casa 
d'un pecador. Però Zaqueu es posà dret i digué al 
Senyor: «Senyor, ara mateix dono als pobres la 

meitat dels meus béns, i a tots els qui he defraudat, els restitueixo quatre ve-
gades més». Jesús li digué: «Avui s'ha salvat aquesta casa, ja que aquest home 
també és un fill d'Abraham. És que el Fill de l'home ha vingut a buscar i a salvar 
allò que s'havia perdut». [Lc 19, 1-10]  
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R/. Beneiré el vostre nom per sempre, / Déu meu i rei meu. 



 

Us exalçaré, Déu meu i rei meu, / beneiré el vostre nom per sempre. / Us 
beneiré dia rere dia, / lloaré per sempre el vostre nom. R. 
El Senyor és compassiu i benigne, / lent per al càstig, gran en l'amor. / El Se-
nyor és bo per a tothom,/ estima entranyablement tot el que ell ha creat. R. 
Que us enalteixin les vostres criatures, / que us beneeixin els fidels; / que 
proclamin la glòria del vostre Regne / i parlin de la vostra potència. R. 
Totes les obres del Senyor són fidels, / les seves obres són obres d'amor. 
/ El Senyor sosté els qui estan a punt de caure, / els qui han ensopegat, ell 
els redreça. R. 

L’EVANGELI PER A AVUI: Jesús estima els rics 
La trobada de Jesús amb el ric Zaqueu és un relat conegut. L’escena ha estat molt 
treballada per Lluc, preocupat potser per la dificultat que trobaven algunes famílies 
riques per a integrar-se a les primeres comunitats cristianes. 
Zaqueu és un ric ben conegut a Jericó. «Petit d’estatura», però poderós «cap dels 
recaptadors» que controlen el pas de mercaderies en una important cruïlla de ca-
mins. No és un home estimat. La gent el considera «pecador», exclòs de l’Aliança. 
Viu explotant els altres. «No és fill d’Abraham». 
No obstant això, aquest home vol veure «qui és Jesús». Ha sentit parlar d’ell, però 
no el coneix. No li importa fer el ridícul actuant de manera poc d’acord amb la seva 
dignitat: com un nen, «corre» per passar davant de tothom i «s’enfila dalt d’una 
figuera». Només cerca «veure» Jesús. Probablement ni ell mateix sap que està bus-
cant pau, veritat, un sentit més digne per a la seva vida. 
Quan Jesús arriba en aquell indret, «alça els ulls» i veu Zaqueu. El relat suggereix un 
intercanvi de mirades entre el profeta defensor dels pobres i aquell ric explotador. 
Jesús el crida pel seu nom: «Zaqueu, baixa de pressa». No cal perdre més temps. 
«Avui m’haig d’hostatjar a casa teva i estar amb tu». Jesús vol entrar en el món 
d’aquest ric. 
Zaqueu li obre la porta de casa seva amb alegria. El deixa entrar al seu món de diners 
i de poder, mentre a Jericó tots critiquen Jesús per haver entrat «a casa d’un peca-
dor». 
En contacte amb Jesús, Zaqueu canvia. Comença a pensar en els «pobres»: compar-
tirà amb ells els seus béns. Es recorda dels qui són víctimes dels seus negocis: els 
tornarà amb escreix el que els ha robat. Deixa que Jesús introdueixi en la seva vida 
veritat, justícia i compassió. Zaqueu se sent un altre. Amb Jesús tot és possible. 
Jesús s’alegra perquè la «salvació» ha arribat també a aquesta casa poderosa i rica. 
A això ha vingut ell: «a cercar i salvar allò que està perdut». Jesús és sincer: la vida 
dels qui són esclaus dels diners són vides perdudes, vides sense veritat, sense justícia 
i sense compassió cap els qui pateixen. Però Jesús estima els rics. No vol que cap faci 
malbé la seva vida. Qualsevol ric que el deixi entrar al seu món experimentarà la 
seva força salvadora. . [J. A. PAGOLA] 



 

DE LA CRISTIANDAT A LA SINODALITAT (1) 
Que alguna cosa està passant a la nostra Església, ho veu tothom. N’hi ha que se 
n’alegren. N’hi ha que ho pateixen. Sobretot pateixen perquè no veuen d’on ve tot 
això, i menys encara cap a on va, a on anirà a parar. No és la primera vegada que en 
parlem, ni serà tampoc l’última. Però creiem que n’hem de parlar. I hem de dir en 
veu molt alta que: no és un problema de la fe cristiana, en el sentit que estigui a punt 
de desaparèixer, sinó que és un problema de l’estil social o model social amb què 
s’ha viscut aquesta fe cristiana en un temps i una geografia concrets. 
Venim d’un model social d’Església que fa molts segles que ha estat vigent i ha estat 
útil, però que des de mitjans del segle passat s’està veient que ja no serveix. Servia 
1) per una societat «pre-científica» és a dir, que encara no recorria a la ciència per 
explicar les coses que passant al món, és a dir, perquè la natura funciona com funci-
ona: perquè plou, o no plou, perquè ve una malaltia, una pesta... Servia 2) per a 
societats «fixistes» amb poc moviment geogràfic i poques possibilitats d’ascens so-
cial: «cadascú en el lloc en què Déu l’ha posat....» Servia 3) en una societat en que la 
religió catòlica era l’oficial, i era practicada per la gran majoria de la societat. 
Aquests tres condicions (entre d’altres) s’han complert durant molts segles en la 
nostra societat occidental. Fa —si més no— un parell de segles que aquestes condi-
cions van començar a fer aigües a casa nostra. Cap d’aquestes condicions no es com-
pleix avui. Per tant aquell estil social de viure la fe cristiana ja no s’aguanta. Hem 
d’aprendre a viure-la. I si algú diu que aquests canvis li fan perdre la fe... que s’ho 
faci mirar!: si de debò té fe, aquests canvis no li poden fer perdre; en tot cas, l’única 
cosa que li poden fer perdre... és la rutina religiosa, que no té res a veure amb la fe 
cristiana. 
El que ens està passant en aquest inici del segle XXI, ho va predir ja un gran pensador 
francès (Emmanuel Mounier) ara fa 80 anys. Va dir: «Vindrà un daltabaix tan gran 
que molts es pensaran que serà la fi del cristianisme. Tranquils, no és més que la fi 
de la cristiandat medieval i burgesa. I el que hem de fer és no ofegar allò que està 
naixent amb el cadàver del que està morint»... 

D’aquest model social d’Església, que s’està extingint, en diem: cristiandat. El model 
social nou d’Església que s’està obrint camí, no té encara una denominació «oficial», 
i possiblement, no la tindrà mai: més aviat va rebent propostes de nom, a mesura 
que se subratllen aspectes importants que se suposa que tindrà l’Església del futur. 
Repassarem alguns d’aquests noms, que indirectament ens estan indicant els canvis 
que es consideren més significatius. 
La setmana que ve explicarem això de la «cristiandat» que ens ha acompanyat tota 
la vida i no ens ha deixat conèixer res més: en què consisteix, per què s’aguantava, 
per què està desapareixent... i ens deixa a la intempèrie! [P. C-M] 

«Tal com creiem que Jesús morí i ressuscità, creiem també que Déu  
s’endurà amb Jesús els qui han mort en ell» (1 Te 4,14) 



 

Aquesta setmana ... 
Dilluns, 31 Missa de vigília de Tots Sants 

19.30 a Sant Tomàs 
20.00 al Cor de Maria 

Dimarts, 1 Tots Sants: l’horari de misses serà com els diumenges. 
COR DE MARIA: SANT TOMÀS 
11:45  10:00 (Cast.) 
13:00 (Cast.) 11:30 
20:00 

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. 
09:00- 12:30   L’ASSISTENTA SOCIAL Arxiprestal 
                          amb CITA PREVIA: 933 44 16 50 

Dijous, 3 19:00  Ioga, Harmonització Vital a ST 
Diumenge, 6 Comença la campanya: REBOST DE NADAL (Vegeu explicació) 

«REBOST DE NADAL» 
(Comença el diumenge 6 de novembre) 

Com que potser a algú li pot estranyar que ja tan aviat es recullin articles de Nadal,  
creiem que no estarà de més tornar a explicar-ne la raó. Resulta que les famílies van 
una vegada al mes a recollir aliments a DiSA i això fa que els que hi van les primeres 
setmanes de desembre es quedarien sense res especial per a Nadal. De fet ja fa dos 
anys que les coses es fan així a DiSA, amb satisfacció de tothom. 
Des de DiSA ens demanen productes de Nadal com: Torrons, Panetone, polvorons, 
melmelada, cafè i nescafé. 
Aquesta campanya estarà en vigor fins la festa de la Puríssima (08/12/22) 

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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