
 N. 744 – DIUMENGE VII (19/2/2023)  

Que siguem com Tu! 
Una vegada més ens presentem davant teu, Pare,  
una mica avergonyits de la nostra mediocritat, 
i de la tebiesa amb què responem a la teva Paraula. 
Per mitjà del teu Fill, Jesús, ens has mostrat  
el teu amor que estima sense discriminacions:  
tu fas sortir el sol sobre bons i dolents, 
i fas ploure sobre justos i injustos. 
A tots, absolutament, ofereixes la teva Paraula  
que és Paraula de vida i de tendresa per a tothom,  
al marge dels seus mèrits o suposada dignitat. 
Grava en els nostres cors les claus generoses  
amb què tu estimes tots els teus fills i filles:  
que siguem tolerants amb els no coincidents,  
que sapiguem dialogar amb els discrepants  
que acollim els forasters, i estimem tothom  
més enllà de gustos i preferències. 
Que el teu Esperit, Pare, ens ajudi a ser com Tu:  
perquè puguem ser enmig del nostre món  
filles i fills dignes un Pare que estima així. 

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu:   
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: 
«Ja sabeu que, als antics, els van dir: “Ull per ull, 
dent per dent”. Doncs jo us dic: No us hi torneu, 
contra els qui us fan mal. Si algú et pega a la 
galta dreta, para-li també l’altra. Si algú et vol 
posar un plet per quedar-se el teu vestit, dóna-
li també el mantell. Si algú t’obliga a portar una 
càrrega un quart d’hora de camí, porta-li mitja 
hora. Dóna a tothom qui et demani, no et desen-
tenguis del qui et vol manllevar. Ja sabeu que 
van dir: “Estima els altres”, però no els enemics. 
Doncs jo us dic: Estimeu els enemics, pregueu 
per aquells que us persegueixen. Així sereu fills 
del vostre Pare del cel: ell fa sortir el sol sobre 

bons i dolents, i fa ploure sobre justos i injustos. Perquè si estimeu només 
els qui us estimen, ¿quina recompensa mereixeu? Els publicans, ¿no fan 
també el mateix? I si només saludeu els germans, ¿què feu d’extraordinari? 
Els pagans, ¿no fan també el mateix? Sigueu bons del tot, com ho és el vos-
tre Pare celestial». (Mt 5, 38-48) 

Salm responsorial 102 
R/. R/. El Senyor és compassiu i benigne. . 



 

Beneeix el Senyor, ànima meva, / del fons del cor beneeix el seu sant nom. 
/ Beneeix el Senyor, ànima meva, / no t’oblidis dels seus favors. R. 
Ell et perdona les culpes / i et guareix de tota malaltia; / rescata de la 
mort la teva vida / i et sacia d’amor entranyable. R. 
El Senyor és compassiu i benigne, / lent per al càstig, ric en l’amor. / No 
ens castiga els pecats com mereixíem, / no ens paga com deuria les nos-
tres culpes. R. 
Llença les nostres culpes lluny de nosaltres / com l’Orient és lluny de l’Oc-
cident. / Com un pare s’apiada dels fills, / el Senyor s’apiada dels fidels. R. 

L’EVANGELI PER A AVUI: La cordialitat 
La manifestació sensible dels sentiments no és el millor criteri per verificar l’amor 
cristià, sinó el comportament sol·lícit pel bé de l’altre. En general, un servei humil al 
necessitat conté, gairebé sempre, més amor que moltes paraules commovedores. 
Però a vegades s’ha insistit tant en l’esforç de la voluntat que hem arribat a privar la 
caritat del seu contingut afectiu. I, tanmateix, l’amor cristià que neix d’allò més pro-
fund de la persona inspira també els sentiments, i es tradueix en afecte cordial. 
Estimar el proïsme exigeix fer-li un bé, però significa també acceptar-lo, respectar-
lo, valorar el que hi ha d’amable en ell, fer-li sentir el nostre acolliment i el nostre 
amor. La caritat cristiana indueix la persona a adoptar una actitud cordial de simpa-
tia, sol·licitud i afecte, tot superant postures d’antipatia, indiferència o rebuig. 
Naturalment, la nostra manera personal d’estimar està condicionada per la sensibi-
litat, la riquesa afectiva o la capacitat de comunicació de cadascú. L’amor cristià, 
però, promou la cordialitat, l’afecte sincer i l’amistat entre les persones. 
Aquesta cordialitat no és una mera cortesia exterior exigida per la bona educació, ni 
simpatia espontània que neix del contacte amb les persones agradables, sinó l’acti-
tud sincera i purificada de qui es deixa vivificar per l’amor cristià. 
Potser avui no subratllem prou la importància que té el conreu d’aquesta cordialitat 
al si de la família, a l’àmbit del treball i en totes les nostres relacions. Tot i això, la 
cordialitat ajuda les persones a sentir-se millor, suavitza les tensions i conflictes, 
apropa postures, enforteix l’amistat, fa créixer la fraternitat. 
La cordialitat ajuda a alliberar-nos de sentiments d’indiferència i de rebuig, ja que 
s’oposa directament a la nostra tendència a dominar, manipular o fer patir el pro-
ïsme. Els qui saben comunicar afecte de manera sana i generosa creen al seu entorn 
un món més humà i més habitable. 
Jesús insisteix a desplegar aquesta cordialitat no només davant de l’amic o la per-
sona agradable, sinó fins i tot davant de qui ens rebutja. Recordem unes paraules 
seves que revelen el seu estil de ser: «I, si només saludeu els vostres germans, què 
feu d’extraordinari?». [JOSÉ ANTONIO PAGOLA] 



 

Dimecres vinent, «Dimecres de Cendra» 
El Dimecres de Cendra és el primer dia de la Quaresma, aquest període de 40 dies 
(els 6 diumenges no compten!!) que ens separa de la Setmana Santa i de Pasqua.  
Aquest dia, l’Església ens convida a dejunar i a abstenir-nos de tantes coses que 
moblen inútilment la nostra vida. Cadascú haurà de trobar a quines coses li cal re-
nunciar, no per mortificació estèril, sinó per a trobar el desig de Déu –i, per tant, per 
a conèixe’l millor– i per trobar també el proïsme. No es tracta de privar-nos de coses 
per una mena de masoquisme sinó per trobar, enterrat sota tanta comoditat, el 
desig d’una «realitat que ens ultrapassa» i que per als cristians té el nom de «Déu». 
«En un món cansat, aixafat per les preocupacions, vivint en ritmes cada vegada més 
accelerats, la feina és trobar i viure ‘la infància espiritual’, la frescor i la ingenuïtat 
evangèlica de la ‘petita via’ que porta a asseure’ns a la taula dels germans, a beneir 
i a partir el pa plegats...» Aquesta frase del teòleg ortodox Paul Evdokimov resumeix 
bé allò a què ens convida aquest dia... diferent dels altres: trobar plegats el gust de 
Déu, l’alegria de servir-lo, la frescor del nostre amor! 
Però això no és tot : l’Església ens convida també aquest dia a participar en una 
celebració. En el transcurs de l’Eucaristia, de la missa, el sacerdot imposa la «cendra» 
sobre el front dels participants. Diu aquestes paraules: «Converteix-te i creu en la 
Bona Nova». La cendra no fa miracles, però el nostre gest sincer de posar-nos a la 
cua per rebre-la sobre el nostre font, expressa i reforça el nostre desig i compromís 
de ser més fidels al Senyor en l’atenció als germans... i ens garanteix la presència i 
l’assistència del Senyor en el nostre camí cap a la Pasqua. ❏ 

1. «OIR MISSA ENTERA» o «CELEBRAR EL MEMORIAL» 
Què va demanar Jesús: «Oïu missa entera»? O bé «Feu això que és el seu memorial»? 
Perquè l’actitud del cor en cada cas és una mica diferent. En el primer cas, el cristià 
va a complir una pràctica religiosa i tant se val l’actitud del cor amb què hi vagi: l’im-
portant —per complir— és que hi sigui present tota l’estona... I se’n surt tal com s’hi 
ha entrat. (Ja sé que les coses no son o blanc o negre... però ja ens entenem!). 
«Celebrar el memorial» és anar a trobar-se amb Ell i amb altres germans que han 
pres també la decisió de seguir el camí de Jesús. Vol dir recordar Jesús ressuscitat, 
recordar el que va dir i el que va fer, i comprometre’ns més en el seu seguiment.  
Els cristians del segle XXI tenim un referent extraordinari per recuperar el sentit ori-
ginari de l’Eucaristia: les primeres comunitats cristianes. Ells vivien en unes circums-
tàncies que cada vegada es van assemblant més a les nostres: vivien com a minoria 
enmig d’un ambient majoritàriament pagà. No és que hàgim de fer el mateix que 
ells, però sí que la seva manera de fer (i d’equivocar-se) ens poden ajudar a entendre 
el sentit originari de les coses que feien ells i que fem també nosaltres, concreta-
ment, de l’eucaristia. Aquells cristians no «oïen missa» sinó que celebraven el me-
morial del Senyor. Però segons que ens diu el responsable d’alguna d’aquelles co-
munitats, la seva manera de fer no era la més adequada per fer el memorial de Jesús. 
Ho veurem amb més detall. [P.C-M] 



 

Aquesta setmana ... 
Dilluns, 20 20:30 - Pregar la Paraula a CM 

Dimarts, 21 17.30 - Vida creixent, al CM 
19:00 - Ioga, Harmonització Vital a ST 

Dimecres, 22 

DIMECRES DE CENDRA:  
Imposició cendra: ST a les 11.00; CM a les 20.00 
09:00- 12:30 - L’Assistenta social Arxiprestal 
                          amb cita prèvia: 933 44 16 50 

Dijous, 23 19:00 - Ioga, Harmonització Vital a ST 
Divendres, 24 10:30 - Viacrucis a ST (cada divendres) 
Diumenge, 26 Primer diumenge Quaresma 

19:00 - Viacrucis al CM (cada diumenge) 

QUARESMA 2023: 
—Recés de Quaresma 18 de març 
—Celebració penitencial 29/03- Cor de Maria  i 30/03- Sant Tomàs 

Missatge del papa Francesc per a la Quaresma 
Abans d’ahir, divendres 17, al migdia, es presentava a la premsa el missatge 
que el papa Francesc sol adreçar cada any a l’Església a l’inici de la Quaresma. 
A aquella hora nosaltres havíem de tenir ja fet i acabat el full de Xarxa, perquè 
es pugui imprimir i preparar per a la distribució. Per tant, ens hem quedat amb 
les ganes.  
Diumenge que ve, si Déu vol, mirarem de recollir-ne a Xarxa algunes idees 
principals. De moment, ens pot ajudar aquest pensament que ens oferia el 
mateix papa Francesc diumenge passat, dia 12, a l’hora de l’Àngelus: 
«Podem preguntar-nos: com visc jo la meva fe? És una qüestió de càlcul, de 
formalisme, o és una història d’amor amb Déu? Em conformo només amb no 
fer el mal, amb mantenir "la façana", o intento créixer en l’amor a Déu i als 
altres? I de tant en tant, em confronto a mi mateix amb el gran manament de 
Jesús, és a dir, em pregunto si estimo al meu proïsme com Ell m’estima? Per-
què tal volta som inflexibles a l’hora de jutjar els altres i ens oblidem de ser 
misericordiosos, com Déu ho és amb nosaltres.» 

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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