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Oli que crema per als altres 
Pare generós, 
per fer-nos entendre el teu pla sobre la humanitat 
Jesús ens parla sempre de festa, de banquets i de noces. 
I ens diu, a més, que tu ens hi has convidat...  
però que nosaltres sovint no atenem a la invitació. 
Serà potser, perquè no ens acabem de creure  
la generositat i compassió esplèndides d’aquest Déu  
que Jesús ens anuncia i ens revela...? 
O serà, potser, perquè tenim adormit el nostre cor  
enmig d’una vida plena d’enganyoses il·lusions  
que van apagant la torxa de l’amor i l’esperança? 
Desperta el nostre cor, Senyor, perquè entenguem  
que la torxa de la fe només crema i només fa llum  
quan es nodreix amb l’oli de «les bones obres». 
Només amb aquest oli acomplirem aquell desig de Jesús:  
«Que brilli la nostra llum davant la gent; 
perquè vegin les nostres bones obres 
i glorifiquin el nostre Pare del cel.» 

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu: Passarà 
amb el Regne del cel com amb deu noies, que 
sortiren amb torxes a rebre l’espòs. N’hi havia cinc 
de prudents, i les altres cinc eren desassenyades. 
Les desassenyades no s’emportaren oli per a les 
torxes, però cadascuna de les prudents se’n proveí 
d’una ampolla. Com que el nuvi trigava, els vingué 
són, i totes s’adormiren. Ja era mitjanit quan se 
sentí cridar: “L’espòs és aquí. Sortiu a rebre’l”. 
Aquelles noies es despertaren i començaren totes 
a preparar les torxes. Les que no tenien oli 
digueren a les altres: “Doneu-nos oli del vostre, 
que les nostres torxes no s’encenen”.  
Però les prudents els respongueren: “Potser no 
n’hi hauria prou per a totes; val més que aneu a 
comprar-ne”. Mentre hi eren, arribà el nuvi, i les 
que estaven a punt entraren amb ell a la festa. I la 

porta quedà tancada. Finalment arribaren també les altres, i deien des de 
fora: “Senyor, Senyor, obriu-nos”. Però ell els respongué: “Us dic amb tota 
veritat que no us conec”. Vetlleu, doncs, perquè no sabeu ni el dia ni l’hora». 

Salm responsorial 44 
R/. L’espòs és aquí sortiu a rebre Crist, el Senyor. 



 

Escolta, filla, estigues atenta, / oblida el teu poble i la casa del teu pare; 
/ el rei està corprès de la teva bellesa. / És el teu Senyor, fes-li home-
natge. R. 
Arriba la princesa tota radiant, / el seu vestit és de brocats d’or, / guarnida 
amb brodats és conduïda al rei. / Arriba amb el seguici de donzelles ami-
gues. R. 
Conduïdes entre cants de festa, / s’acosten al palau del rei. / En lloc dels 
teus pares tindràs els fills; / els nomenaràs governants per tot el país. R. 

L’EVANGELI PER A AVUI: Encendre una fe gastada 
La primera generació cristiana va viure convençuda que Jesús, el Senyor ressuscitat, 
tornaria ben aviat ple de vida. No va ser així. A poc a poc, els seguidors de Jesús es 
van haver de preparar per a una llarga espera. 
No és difícil d’imaginar les preguntes que es van despertar entre ells. Com mantenir 
viu l’esperit dels començaments? Com viure desperts mentre arriba el Senyor? Com 
alimentar la fe sense deixar que s’apagui? Un relat de Jesús sobre els fets en un ca-
sament els ajudava a pensar la resposta. 
Deu joves, amigues de la núvia, encenen les torxes i es preparen per rebre l’espòs. 
Quan, en caure el sol, arribi a emportar-se l’esposa, els acompanyaran tots dos en 
el seguici que els portarà fins a la casa de l’espòs on se celebrarà el banquet nupcial. 
Hi ha un detall que el narrador vol destacar des del començament. Entre les noies 
n’hi ha cinc que són «assenyades» i previsores que agafen oli per impregnar les seves 
torxes a mesura que es vagi consumint la flama. Les altres cinc «no tenen seny» i 
descurades s’obliden d’agafar oli amb el risc que se’ls s’apaguin les torxes. Aviat des-
cobriran el seu error. El marit triga i no arriba fins a mitjanit. Quan se sent la crida a 
rebre’l, les assenyades alimenten amb el seu oli la flama de les seves torxes i acom-
panyen el nuvi fins a entrar amb ell a la festa. Les desassenyades no fan res més que 
lamentar-se: «Que les nostres torxes no s'encenen». Ocupades a buscar oli, arriben 
al banquet quan la porta ja està tancada. Massa tard. 
Molts tracten de buscar un significat secret al símbol de «l’oli». Està Jesús parlant 
del fervor espiritual, de l’amor, de la gràcia baptismal …? Potser és més senzill recor-
dar el seu gran desig: «He vingut a calar foc a la terra, i com voldria que ja estigués 
encesa!». Hi ha res que pugui encendre més la nostra fe que el contacte viu amb ell? 
Oi que és forassenyat pretendre conservar una fe gastada sense revifar-la amb el foc 
de Jesús? Oi que és una contradicció creure’ns cristians sense conèixer el projecte 
de Jesús ni sentir-nos atrets pel seu estil de vida? 
Necessitem urgentment una qualitat nova en la nostra relació amb ell. Tenir cura de 
tot allò que ens ajudi a centrar la nostra vida en la seva persona. No gastar energies 
en el que ens distreu o desvia del seu Evangeli. Encendre cada diumenge la nostra 
fe rumiant les seves paraules i combregant vitalment amb ell. Ningú no pot trans-
formar les nostres comunitats com Jesús. [JOSÉ ANTONIO PAGOLA] 



 

Començarem una catequesi sobre la missa 
Una altra catequesi sobre la missa? Doncs, sí. Perquè ens pot ajudar i molt. El que 
passa és que n’hi ha molts que associen «catequesi» amb canalla que es preparen 
per fer la primera comunió. No cal dir que una visió tant reduïda com aquesta resulta 
no sols molt pobre, sinó també —i sobretot molt empobridora—.  
La catequesi era en els seus orígens —i continua essent-ho 
avui quan un adult se la planteja espontàniament— una 
gran eina per a aprofundir i interioritzar el misteri cristià. En-
cara que no es vegi gaire a primera vista, però la mateix pa-
raula ja ens diu que fa el creient amb la seva fe en la cate-
quesi, «Eq» o «Ec»: les lletres d’entremig volen dir «Eco», 
ressò. Perquè la catequesi, més que no pas un aprenen-
tatge, un estudi, és sobretot un donar voltes en el nostre cor 
i deixar que hi soni i hi ressoni la nostra fe en Jesús de Nat-
zaret, el Senyor ressuscitat. I això ens fa bé al cor, com fa bé 
a l’enamorat deixar ressonar en el seu cor les paraules, els gestos i els més petits 
detalls de la persona estimada, feta present en la seva absència.  
Per això hem cregut convenient recordar, durant unes quantes setmanes, què vol dir 
i què ens vol dir la missa, i també què diem, què expressem, quan nosaltres participem 
d’una missa. No ens fixarem ni explicarem el petits ritus que la decoren de punta a 
punta, sinó en gran línies que configuren l’arquitectura o l’estructura de la missa.  
Els primers cristians, els primers seguidors de Jesús, van considerar com un mandat 
aquelles paraules que Jesús va dir als seus deixebles durant la Cena del Dijous Sant: 
«Feu això que és el meu memorial». No sabem els dies, o setmanes, o... que van 
trigar a reprendre el memorial. Però sí que sabem que uns 20 o 25 anys més tard, 
l’apòstol Pau diu que la celebració del memorial del Senyor és «la tradició que jo he 
rebut i que us he transmès a vosaltres» i «ve del Senyor». Amb aquest primer testi-
moni continuarem la setmana que ve i seguirem durant la quaresma. 

Mans unides amb més 60 anys d’història 
La història de la Campanya contra la Fam va començar el 1955, quan la Unió Mundial 
d'Organitzacions Femenines Catòliques (UMOFC) va fer públic un manifest en el 
qual, responent a una crida de l'Organització de Nacions Unides per a l'Agricultura i 
l'Alimentació (FAO) , anunciava el seu compromís en la lluita contra la fam al món. 
El 1959 les Dones d'Acció Catòlica Espanyola van respondre a aquesta crida, que de-
nunciava la "fam de pau, de cultura i de Déu que pateix gran part de la humanitat". 
Van realitzar la seva primera Campanya contra la Fam el 1960, a partir de la qual s'ha 
anat configurant l'actual "Mans Unides". 
La base social de l’entitat compta amb més de 71.000 socis i prop de 6.500 volunta-
ris. I el seu finançament prové sobretot de donatius privats (83,5 %) i amb una petita 
aportació de fons públics: 16,5 %. Dels fons recollits en les campanyes anuals, un 
87,3 es dedica a projectes i sensibilització, i un 12,7 % a projectes complementaris. 



 

Aquesta setmana ... 
Diumenge, 12 SANTA EULÀLIA, Copatrona de Barcelona. 

Diumenge MANS UNIDES. Fam del Món 

Dilluns, 13 20:30   Pregar la Paraula a CM 

Dimarts, 14 13:00  Reunió Arxiprestal de preveres al Cor de Maria 
19:00  Ioga, Harmonització Vital a ST 
20:30  Consell Interparroquial a ST 

Dimecres, 15  09:00- 12:30   L’ASSISTENTA SOCIAL Arxiprestal 
                          amb CITA PREVIA: 933 44 16 50 

Dijous, 16 19:00  Ioga, Harmonització Vital a ST 

Dimecres, 22 DIMECRES DE CENDRA 

SANTA EULÀLIA, COPATRONA DE BARCELONA 
No sembla que s’hagin d’acabar mai les discussions sobre l’autenticitat de la 
nostra Santa Eulàlia: és una filla de Sarrià o bé es una filla de Mèrida. Raons hi 
ha per una banda i raons hi ha també per a l’altra. Tanmateix, una cosa hi ha 
certa i indiscutible: que des de molt antic la ciutadania s’ha sentit identificada 
amb aquella noieta que es va plantar davant els representants de l’emperador 
Dioclecià per defensar la comunitat cristiana dels abusos que sofria per part 
de l’imperi. 
És cert també que des de finals del segle XIX santa Eulàlia ha compartit patro-
natge amb la Mare de Déu de la Mercè, amb la qual són les dues copatrones. 
El fet que les festes de la Mercè se celebrin quan encara fa bon temps, mentre 
que les de santa Eulàlia siguin en ple hivern, han fet decantar la popularitat 
(oficial) de les festes. 
En tot cas, les festes de santa Eulàlia tenen una categoria històrica i tradicional 
superior a les de la Mercè: 1) El penó de la santa que es penja cada any al 
balcó de l'Ajuntament és la bandera que van portar les tropes catalanes du-
rant la Guerra de Successió i l'11 de setembre; 2) Des del segle XIV, la bandera 
de Santa Eulàlia acompanyava la representació del Consell de Cent, el govern 
de la ciutat, en tota mena d'actes i celebracions. Al mateix temps, la bandera 
tradicional servia com a ensenya de guerra; 3) i per no parlar de la tradicional 
visita a les monges clarisses del monestir de Pedralbes; 4) I els populars goigs 
que acaben dient: «Santa Eulària gloriosa, vetllau pels barcelonins!». 

Parròquia del Cor de Maria: P. Claret, 45-47 —Tlf. 93 458 60 76 
Parròquia de Sant Tomàs d’Aquino: Despatx: Ptge. Alió 8 —Tlf. 93 457 06 81 
Comunitat dels Claretians: 93 476 68 34 
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