
 N. 731 – DIUMENGE XXXIV (20/11/2022)  

Recorda’t de nosaltres, Senyor! 
Senyor, Jesús, 
tu que ets la Paraula de Déu, 
tu que ets la Font de la vida, 
ens estàs «parlant» amb la teva mort 
més encara que amb la teva vida. 
Quan parles ens dius ben clar 
quina mena de rei ets tu, 
i quina estranya missió és la teva: 
aquesta que t’ha portat fins a la creu. 
Ens tornes a dir que si ets rei 
no és per a salvar-te tu mateix, 
sinó per salvar els pobres i els malalts 
per salvar aquells que viuen aclaparats 
per una vida que se’ls ha travessat. 
Recorda’t de nosaltres, Senyor, 
perquè som d’aquells 
que tu vas venir a buscar i a salvar. 
I fes que nosaltres no oblidem 
quina mena de regne ens ofereixes: 
perquè el regne que nosaltres somiem 
sigui debò el que tu anunciaves, 
i et va portar fins al tron de la creu... 

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc: En aquell 
temps, les autoritats es reien de Jesús clavat en 
creu i deien: «Ell, que en salvava d'altres, que se 
salvi ell mateix, si és el Messies de Déu, l'Elegit». 
Els soldats també se'n burlaven: tot oferint-li vi-
nagre, li deien: «Si ets el rei dels jueus, salva't tu 
mateix». Sobre d'ell hi havia un rètol que deia: 
«El rei dels jueus». 
Un dels criminals penjats a la creu, també li deia 
insultant-lo: «¿No ets el Messies? Salva't a tu ma-
teix i a nosaltres». Però l'altre, renyant-lo, li res-
pongué: «¿Tu que estàs sofrint la mateixa pena 
tampoc no tens temor de Déu? I nosaltres ens ho 
mereixíem, perquè estem sofrint el càstig que 
ens correspon pel que hem fet, però aquest no ha 

fet res de mal». I deia: «Jesús, recordeu-vos de mi, quan arribeu al vostre 
Regne». Jesús li respongué: «T'ho dic amb tota veritat: Avui seràs amb mi al 
paradís».  [Lc 23,35-43]  
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R/. Quina alegria quan em van dir: / «Anem a la casa del Senyor». 
Quina alegria quan em van dir: / «Anem a la casa del Senyor». / Ja han 
arribat els nostres peus / al teu llindar, Jerusalem. R. 
És allà que pugen les tribus, / les tribus del Senyor. / A complir l'aliança 
d'Israel, / a lloar el nom del Senyor. / Allí hi ha els tribunals de justícia, 
/ els tribunals del palau de David. R. 

L’EVANGELI PER A AVUI: Màrtir fidel 
Els cristians hem atribuït al Crucificat diversos noms: «redemptor», «salvador», 
«rei», «alliberador». Podem acostar-nos a ell agraïts: ell ens ha rescatat de la perdi-
ció. Podem contemplar-lo commoguts: ningú no ens ha estimat així. Podem abraçar-
nos a ell per trobar forces enmig dels nostres sofriments i penes. 
Entre els primers cristians se l’anomenava també «màrtir», és a dir «testimoni». Un 
escrit que porta per nom Apocalipsi, redactat cap a l’any 95, veu en el Crucificat el 
«màrtir fidel», «testimoni fidel». Des de la creu, Jesús se’ns presenta com a testi-
moni fidel de l’amor de Déu i també d’una existència identificada amb els últims. No 
hem d’oblidar-ho. 
Es va identificar tant amb les víctimes innocents que va acabar com elles. La seva 
paraula molestava. Havia anat massa lluny parlant de Déu i la seva justícia. Ni l’Im-
peri ni el temple ho podien consentir. Calia eliminar-lo. Potser, abans que Pau co-
mencés a elaborar la seva teologia de la creu, entre els pobres de Galilea es vivia 
aquesta convicció: «Ha mort per nosaltres», «per defensar-nos fins a la fi», «per 
atrevir-se a parlar de Déu com a defensor dels últims». 
Mirant el Crucificat hauríem de recordar instintivament el dolor i la humiliació de 
tantes víctimes desconegudes que, al llarg de la història, han patit, pateixen i patiran 
oblidades per gairebé tothom. Seria una burla besar el Crucificat, invocar-lo o ado-
rar-lo mentre vivim indiferents a tot sofriment que no sigui el nostre. 
El crucifix està desapareixent de les nostres llars i institucions, però els crucificats 
encara hi són. Els podem veure cada dia a qualsevol telenotícies. Hem d’aprendre a 
venerar el Crucificat no en un petit crucifix, sinó en les víctimes innocents de la fam 
i de les guerres, en les dones assassinades per les seves parelles, en els que s’ofeguen 
en enfonsar-se les seves pasteres. 
Confessar el Crucificat no és només fer grans professions de fe. La millor manera 
d’acceptar-lo com a Senyor i Redemptor és imitar-lo vivint identificats amb els qui 
pateixen injustament. [J. A. PAGOLA] 

ADVENT:    14 des. 20:30      Celebració del perdó al Cor de Maria 
15 des. 20:00-     Celebració del perdó a Sant Tomàs 
17 des. Al matí    Recés Inter parroquial d'Advent a Sant Tomàs 



 

4. La nostra Església se’ns està fent més petita 
Ha estat, sobretot,  al llarg d’aquests darrers cinquanta anys. Alguns, mal informats, 
diuen que per culpa del Concili: fan servir un argument molt estúpid: «Com que la 
crisi va venir després del Concili, només pot ser per causa del Concili», diuen. Sort 
en vam tenir del Concili, que va posar les bases de la renovació que havia de venir. 
Van ser tants, tan forts i tan profunds els canvis i innovacions que va experimentar 
la nostra societat occidental durant les dècades dels anys 60 i 70 del segle passat, 
que si no hagués estat pel Concili, no sabem què seria de nosaltres, els cristians avui. 
Els anys de després del Concili van ser anys pletòrics per a les nostres comunitats 
cristianes. Les catequesis a vessar, amb mares i pares catequistes, misses familiars a 
tot arreu... És cert, però també és cert que en els vint anys que van de 1957 a 1977 
hi van haver a Catalunya el doble (materialment el doble) de naixements que en els 
vint anys anteriors.  
Les esglésies estaven plenes i ningú no s’adonava dels molts que —sense fer soroll 
ni cops de porta— deixaven aleshores de freqüentar l’església. Deu anys després  del 
Concili, moria Franco i començava l’anomenada transició: el país deixava de tenir 
una religió oficial..., i així, per exemple, si una parella no es volia casar per l’Església, 
ja no li calia apostatar... 
La pràctica religiosa se’n va començar a ressentir... Moltes parelles joves s’ho van pen-
sar dues vegades abans de portar els fills a batejar. És cert que molts pares van batejar 
els fills amb plena convicció i decisió, però altres ho van deixar córrer, i altres van ba-
tejar... per no donar un disgust als pares o als avis! (No cal dir que una generació més 
tard, aquells que va ser batejats per no donar un disgust a la família, ja no han portat 
els fills a batejar.) Si l’any 1980 eren batejats 8 de cada 10 infants que naixien a Cata-
lunya, l’any 2019, amb prou feines si se’n batejaven 3 de cada 10. — [P.C-M] 

AJUDAR ALS QUI AJUDEN? 

Diumenge passat celebràvem la “Jornada Mundial dels pobres”, amb el lema 
“Jesucrist es va fer pobre per nosaltres”. Ens pot fer bé recordar que els Clareti-
ans de Catalunya col·laborem de manera permanent a millorar situacions d’ex-
trema pobresa de llocs més necessitats que casa nostra. 
Així, a través d’un projecte d’apadrinaments, s’ajuda a l’alimentació de més de 
200 infants del Brasil en perill greu de malnutrició. 
I durant aquest curs ajudem a l’ampliació d’un centre d’acollida d’infants i ado-
lescents de l’Índia que no tenen possibilitat d’anar a l’escola. 
Col·laborar en alguna d’aquestes activitats és una de les moltes maneres que 
tenim per ajudar persones i famílies a sortir d’una situació de misèria i poder 
viure de manera pobra però digna.  

A cada església i al despatx parroquial hi ha informació de com apadrinar un in-
fant per poder-se alimentar adequadament, i de com cooperar en el projecte 
educatiu de l’Índia. (Aquests donatius poden desgravar de l’impost de renda). ❏ 



 

Aquesta setmana ... 
Diumenge, 20 Festa CRIST REI - Final l'any litúrgic. 

Dilluns, 21 20:30 Pregar la Paraula al CM 

Dimarts, 22 10.00-11.00 – «Pregària dels dimarts» que un grup de senyores  
                           fan els dimarts, als locals de CM. Entrada pel xamfrà. 
19:00  Ioga, Harmonització Vital a ST 

Dimecres, 23 09:00 - 12:30  L’ASSISTENTA SOCIAL Arxiprestal 
                          amb CITA PREVIA: 933 44 16 50 

Diumenge, 27 Primer Diumenge d’Advent. (Estrenem nova versió del Missal) 

ES NECESSITA VOLUNTARIS PER GRAN RECAPTE (25 I 26 DE NOVEMBRE)! 
Ja fa una bona colla d'anys que voluntaris i voluntàries del Cor de Maria i de Sant 
Tomàs col·laboren en diferents Campanyes Solidàries de recollida d’aliments. 
Els propers divendres 25 i dissabte 26 de novembre es farà el Gran Recapte d'Ali-
ments.  
Des del col·legi Claret coordinen els voluntaris i voluntàries que estaran presents en 
2 supermercats del barri: Bonpreu (carrer P. Claret 75, entre Sardenya i Marina) i 
Caprabo (C/Sicília 406, entre P. Claret i Travessera de Gràcia).  
I el Grup de Joves CM-ST estaran presents a Caprabo: Indústria 90-94. 
Necessitem voluntaris i voluntàries sobretot pel divendres 25 de novembre, entre 
les 9:00 les 15:00 (franja horària en què els alumnes de col·legi encara són a les clas-
ses). Però també ho podeu fer la resta del cap de setmana! 
A totes aquelles persones que us vulgueu oferir com a voluntàries, us preguem que –
entre aquest cap de setmana i el dimarts 22— deixeu les vostres dades o bé a les sa-
gristies o bé enviant correu electrònic a l’adreça: oriol.rafols@claretbarcelona.cat 
Les dades necessàries per contactar són: nom, cognoms, telèfon i franja horària dis-
ponible. 
Els qui coordinen l'organització al barri us trucaran per concretar el súper i l'horari. 
Moltes gràcies per la vostra col·laboració i solidaritat. 

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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