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Tot esperant la teva promesa 
Confessem que és ben migrat, Senyor, 
l’horitzó que posem a la nostra vida: 
«la ‘vida’ és... aquesta que vivim aquí; 
la ‘felicitat’ és... la que aquí podem trobar». 
I ens imaginem la vida futura, 
com una prolongació –millorada!– 
de la vida present que ara coneixem. 
Afina’ns la mirada i enforteix-nos la fe 
perquè «vegem» el destí definitiu 
d’aquesta vida nostra que ens has confiat. 
Eixampla l’anhel del nostre cor 
perquè desitgem la total plenitud 
que tu vols donar a la nostra vida. 
Creiem i volem creure, Senyor, 
però no en les nostres fantasies. 
Volem confiar només en la teva Paraula. 
Per això, esperem amb ànsia, Senyor, 
no la satisfacció dels nostres desigs 
sinó l’acompliment de les teves promeses. 

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc: En aquell 
temps, uns saduceus anaren a trobar Jesús. Els sa-
duceus neguen que els homes hagin de ressusci-
tar. 
[Per això li proposaren aquesta qüestió: «Mestre, 
Moisès ens va prescriure que si un home casat mor 
fills, el seu germà es casi amb la dona del difunt, 
per donar descendència al seu germà. Doncs bé: hi 
havia set germans. El primer, que era casat, morí 
sense fills. El segon, el tercer, i així fins al setè es 
van casar amb la dona del difunt i moriren sense 
deixar fills. Finalment ella també morí. Aquesta 
dona, per tant, en la resurrecció, ¿de quin dels set 

serà l'esposa? Perquè tots set s'hi havien casat».]  
Jesús els respongué: «En el món present els homes i les dones es casen, però 
els qui Déu considerarà dignes de tenir un lloc en el món que vindrà i en la 
resurrecció dels morts no es casaran, perquè ja no podran morir mai més. Pel 
fet de tenir part en la resurrecció, són iguals que els àngels i són fills de Déu. I 
que els morts han de ressuscitar, Moisès mateix ho deixa entendre en el pas-
satge de la Bardissa que no es consumia, quan diu que el Senyor és el Déu d'A-
braham, Déu d'Isaac i Déu de Jacob. Déu no és Déu de morts, sinó de vius per-
què, per a ell tots viuen». [Lc 20, 27-38]  
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R/. Quan em desvetlli, / us contemplaré fins a saciar-me'n, Senyor. 
Escolteu-me, Senyor, demano justícia, / escolteu el meu clam; / oïu aten-
tament la meva defensa, / surt de llavis que no enganyen. R. 
Els meus passos no abandonen els camins prescrits, / avancen segurs per 
les vostres rutes. / Us invoco, Déu meu, i sé que em respondreu; / us 
invoco, Senyor, escolteu el que us demano. R. 
Protegiu-me a l'ombra de les vostres ales. / Jo vinc a veure-us demanant 
justícia. / Quan em desvetlli, us contemplaré fins a saciar-me'n. R. 

L’EVANGELI PER A AVUI: És ridícul esperar en Déu? 
Els saduceus no gaudien de popularitat entre la gent dels llogarets. Era un sector 
compost per famílies riques pertanyents a l’elit de Jerusalem, de tendència conser-
vadora, tant en la seva manera de viure la religió com en la seva política de cercar 
una entesa amb el poder de Roma. No en sabem gaire més. 
El que podem dir és que «negaven la resurrecció». La consideraven una «novetat» 
pròpia de gent ingènua. No els preocupava la vida més enllà de la mort. A ells ja els 
anava bé en aquesta vida. Per a què preocupar-se de més? 
Un dia s’acosten a Jesús per ridiculitzar la fe en la resurrecció. Li presenten un cas 
absolutament irreal, fruit de la seva fantasia. Li parlen de set germans que s’han anat 
casant successivament amb la mateixa dona, per assegurar la continuïtat del nom, 
l’honor i l’herència a la branca masculina d’aquelles poderoses famílies saducees de 
Jerusalem. És l’única cosa que entenen. 
Jesús critica la seva visió de la resurrecció: és ridícul pensar que la vida definitiva amb 
Déu hagi de consistir en reproduir i perllongar la situació d’aquesta vida, i en concret 
d’aquestes estructures patriarcals de les que es beneficien els homes rics. 
La fe de Jesús en l’altra vida no consisteix en una cosa tan irrisòria: «El Senyor és el 
Déu d’Abraham, Déu d’Isaac i Déu de Jacob. Ell no és Déu de morts, sinó de vius». 
Jesús no pot ni imaginar-se que a Déu se li vagin morint els seus fills; Déu no viu per 
tota l’eternitat envoltat de morts. Tampoc pot imaginar que la vida al costat de Déu 
consisteixi en perpetuar les desigualtats, injustícies i abusos d’aquest món. 
Quan es viu de manera frívola i satisfeta, gaudint del propi benestar i oblidant els 
qui viuen patint, és fàcil pensar només en aquesta vida. Pot semblar fins i tot ridícul 
alimentar una altra esperança. 
Quan es comparteix una mica el patiment de les majories pobres, les coses canvien: 
què dir dels que moren sense haver conegut el pa, la salut o l’amor?, què dir de 
tantes vides malmeses o sacrificades injustament? És ridícul alimentar l’esperança 
en Déu? [J. A. PAGOLA] 

«Déu no és Déu de morts, sinó de vius!» 



 

2. Què és això de la «Cristiandat»? 
«Cristiandat» és el nom amb què es coneix l’estil de ser cristià o de ser Església que 
ha predominat a la vella Europa al llarg del darrer mil·lenni. En podríem dir també 
«model social d’Església». Es va originar i es va mantenir gràcies a unes condicions 
socials i polítiques molt concretes. Entre aquestes condicions que la feien possible 
podem destacar: a) la gran majoria de la població practicava la religió cristiana (que 
sovint era, fins i tot, «religió oficial»); b) la gran majoria de població tenia una men-
talitat màgica (no científica), és a dir, tendia a explicar les coses que passen recorrent 
als bons/mals esperits, més que no pas a la ciència...), i c) tenia més importància el 
grup que no pas l’individu (per exemple, la família ‘arreglava’ matrimonis...) 
Al llarg dels darrers segles, cada una d’aquestes condicions ha començat a decaure 
en algun moment, i dia a dia ha anat perdent força... fins a desaparèixer pràctica-
ment. Aquests processos son molt lents: es pot dir que el procés s’ha desenrotllat 
durant els tres o quatres segles darrers. Ara, en el segle XX, sense els suports socials 
i culturals d’abans, la cristiandat no es pot mantenir: durant la segona meitat del 
segles passat la cristiandat va perdre els pocs suports que li quedaven a Europa.  
Molta gent que confonia el cristianisme (l’Església, el conjunt de creients en Jesucrist) 
amb la cristiandat (el model o estil social de viure els cristians com Església), pensen 
que tot està perdut... De cap manera! Sap greu, certament, veure com van desaparei-
xent estils de vida que ens hem estimat i que ens han servit... Però convé recordar 
aquell pensament de Tagore: «Que les llàgrimes que t’han vingut als ulls pel sol que 
s’ha amagat, no et privin de veure la lluna i els estels que estan naixent!» 
Un nou estil d’Església està sorgint: la dels qui han fet l’opció expressa de ser cristians 
(i no la dels qui s’han trobat dins l’Església sense saber per què...). I d’aquí ve que està 
sorgint una Església que per força serà més petita. (La setmana que ve en parlarem.) 
Ara bé, la cristiandat que s’està extingint ens ha deixat un llast: el clericalisme, con-
tra el qual el papa Francesc no para de pronunciar-se: en el clergat es manifesta en 
el fet que ha tendit a creure’s l’amo i senyor de l’Església, i en el laïcat es pot veure 
en la tendència massa generalitzada a pensar: «el que digui el bisbe!», «el que digui 
el rector!» i en conseqüència a prendre una actitud passiva davant l’Església.  
El papa denuncia que «un dels mals de l'Església, més encara, una perversió, és 
aquest clericalisme que separa al sacerdot, al bisbe, del poble», i assenyala que en-
cara hi ha «molta resistència a superar la imatge d'una Església rígidament distingida 
entre dirigents i subordinats, entre els quals ensenyen i els que han d'aprendre, obli-
dant que a Déu li agrada invertir les posicions». En aquest sentit l’esperit i tarannà 
de l’Església sinodal s’oposa diametralment al clericalisme. [P.C-M] 

INTENCIÓ DEL PAPA PER AL MES DE NOVEMBRE 
Les persones que sofreixen de depressió: «Preguem perquè  

les persones que sofreixen de depressió o esgotament extrem,  
rebin suport de tots i una llum que els obri a la vida.» 



 

Aquesta setmana ... 
Diumenge, 6 Comença la campanya: REBOST DE NADAL. (Recordeu: coses 

com ara torrons, Panetones, polvorons, melmelada, 
cafè, Nescafé...) 

Jornada de Germanor - DIA DE L’ESGLESIA DIOCESANA 
Dilluns, 7 18:00 Missa pels difunts de la Sedeta 

20:30 Pregar la Paraula al CM 
Dimarts, 8 13:00  Consell Arxiprestal de preveres al Cor de Maria 

19:00  Ioga, Harmonització Vital a ST 
20:30 Consell Interparroquial al CM 

Dimecres, 9 09:00 - 12:30   L’ASSISTENTA SOCIAL Arxiprestal 
                          amb CITA PREVIA: 933 44 16 50 

Dijous, 11 17:30  Ioga, Harmonització Vital a ST 

Avui, «DIADA DE GERMANOR» 
Aquest diumenge, com cada any, celebrem la Diada de Germanor: una oportunitat 
per renovar la consciència de pertinença a l’Església, que ens ha de portar a sentir-
nos corresponsables també en el seu funcionament econòmic.  
GERMANOR és una crida a la nostra col·laboració per poder arribar a l’autofinan-
çament de l’Església. Tots som cridats a ser generosos per aconseguir-ho. Cal que 
sentim ben nostre aquest aspecte per tal que la nostra Església de Barcelona pugui 
arribar a una economia que permeti d'atendre les necessitats del dia i del futur: no 
només per arreglar les goteres, sinó també i sobretot per poder fer efectiva la soli-
daritat que deriva de la fraternitat. 
La nostra diòcesi, gràcies a Déu, no és cap excepció dins el conjunt de les diòcesis i, 
com totes, treballa amb una raonable precarietat de recursos per desenvolupar la 
seva tasca, però alhora amb una il·lusió i una confiança més gran encara en aquest 
Amo generós que és l’única raó del nostre treball. 
Coincidint amb aquest dia, s’ha publicat un opuscle titulat «La nostra Església», que 
ofereix una informació detallada dels recursos humans i materials de l’Església dio-
cesana i de com han estat empleats en el darrer any. 

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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