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La llum de la fe 
Compadeix-te, Jesús, 
de la nostra foscor, de la ceguesa del món. 
Tu que passes pel nostre costat, 
tu, l’Enviat del cel que convius amb nosaltres, 
que has vingut per salvar-nos. 
Toca’ns els ulls amb la teva mà, 
ordena que ens rentem a la teva font santa, 
allà on tu diguis, que obeirem. 
Deixa que et vegem a la llum de la fe, 
oberts per tu els ulls de l’ànima. 
Ara tenim el goig de veure-hi, de creure, 
de mirar-te i de sentir-te. 
Ara podem donar testimoni de tu, amb valentia, 
perquè el món, els altres que vulguin, creguin. 
Encara que al començament no ens entenguin, 
o es pensin que som uns altres, no tenim excusa: 
sabem que véns de Déu. 
«Ara hi veig! Glòria a Déu, per sempre més.» 

Lectura de l’evangeli segons sant Joan: En aquell 
temps, Jesús veié tot passant un cec de naixement. 
Escopí a terra, va fer amb la saliva una mica de fang, 
l’estengué sobre els ulls del cec i li digué: «Vés a ren-
tar-te a la piscina de Siloè». Aquest nom significa 
«Enviat». Ell hi anà, s’hi rentà i tornà veient-hi. La 
gent del veïnat i els qui l’havien vist sempre captant 
deien: «¿No és aquell home que vèiem assegut cap-
tant?». Uns responien: «Sí que és ell». Altres deien: 
«No és pas ell; és un que s’hi assembla». Ell digué: «Sí 
que el sóc». Dugueren als fariseus l’home que abans 
era cec. El dia que Jesús havia fet fang i li havia obert 
els ulls era dissabte, dia de repòs. També els fariseus 
li preguntaren com havia arribat a veure-hi. Ell els 
digué: «M’ha estès fang sobre els ulls, m’he rentat, i 

ara hi veig». Alguns dels fariseus deien: «Aquest home que no guarda el repòs 
del dissabte no pot ser de Déu». Però altres responien: «¿Com és possible que 
un pecador faci tals miracles?». I es dividiren entre ells. S’adreçaren al cec al-
tra vegada i li digueren: «Ja que és a tu, que ell t’ha obert els ulls, ¿tu, què en 
dius, d’ell?». Ell contestà: «Que és un profeta». Li respongueren: «¿Tot tu vas 
néixer en pecat i ens vols donar lliçons?». I el van excloure de la sinagoga. 
Jesús va sentir dir que l’havien exclòs de la sinagoga i, quan el trobà, li digué: 
«¿Creus en el Fill de l’home?». Ell respongué: «I, ¿qui és, Senyor, perquè hi pu-
gui creure?». Jesús li diu: «Ja l’has vist: és el mateix que parla amb tu». Li diu 
ell: «Hi crec, Senyor». I l’adorà. [Jn 9,1-41, resumit] 



 

Salm responsorial 94 
R/. El Senyor és el meu pastor, no em manca res. 
El Senyor és el meu pastor, no em manca res, / em fa descansar en prats 
deliciosos; / em mena al repòs vora l’aigua, / i allí em retorna; / em guia 
per camins segurs, / per l’amor del seu nom. R. 
Ni quan passo per barrancs tenebrosos / no tinc por de res, / perquè us 
tinc vora meu; / la vostra vara de pastor, / m’asserena i em conforta. R. 
Davant meu pareu taula vós mateix, / i els enemics ho veuen; / m’heu ungit 
el cap amb perfums, / ompliu a vessar la meva copa. R. 
Oh, sí! La vostra bondat i el vostre amor / m’acompanyen tota la vida, / i 
viuré anys i més anys / a la casa del Senyor. R. 

L’EVANGELI PER A AVUI: Camins vers la fe 
No coneixem el nom del cec. Només sabem que és un captaire, cec de naixement, 
que demana almoina als afores del Temple. No coneix la llum. No l’ha vista mai. No 
pot caminar ni orientar-se per si mateix. La seva vida transcorre en tenebres. Mai no 
podrà conèixer una vida digna. 
Un dia Jesús passa per la seva vida. El cec està tan necessitat que deixa que li treballi 
els ulls. No sap qui és, però confia en la seva força guaridora. Seguint les seves indi-
cacions, neteja la seva mirada a la piscina de Siloé i, per primera vegada, comença a 
veure-hi. La trobada amb Jesús li canviarà la vida. 
Els veïns el veuen transformat. És el mateix, però els sembla un altre. L’home els 
explica la seva experiència: «Aquell home que es diu Jesús» l’ha guarit. No sap res 
més. Ignora qui és i on és, però li ha obert els ulls. Jesús fa el bé fins i tot a aquells 
que només el reconeixen com a home. 
Els fariseus, entesos en religió, demanen tota mena d’explicacions sobre Jesús. Ell 
els parla de la seva experiència: «Només sé una cosa: jo era cec i ara hi veig». Li 
pregunten què pensa de Jesús, i ell els diu què sent: «Que és un profeta». El que 
n’ha rebut és tan bo que aquest home ha de venir de Déu. Així viu molta gent senzilla 
la fe en Jesús. No saben teologia, però senten que aquest home ve de Déu. 
A poc a poc, el captaire es va quedant sol. Els seus pares no el defensen. Els dirigents 
religiosos el fan fora de la sinagoga. Però Jesús no abandona qui l’estima i el cerca. 
«Quan va sentir a dir que l’havien tret fora, el va anar a buscar». Jesús té els seus 
camins per trobar-se amb els qui el cerquen. Ningú no li ho pot impedir. 
Quan Jesús es troba amb aquell home a qui ningú sembla entendre, només li fa una 
pregunta: «Creus en el Fill de l’home?», creus en l’Home nou, l’Home plenament 
humà precisament per ser encarnació del misteri insondable de Déu? El captaire 
està disposat a creure, però es troba més cec que mai: «I qui és, Senyor, perquè hi 
pugui creure?». 



 

Jesús li diu: «Ja l’has vist: és el qui et parla». Al cec se li obren els ulls de l’ànima. Es 
postra davant de Jesús i li diu: «Hi crec, Senyor». Només escoltant Jesús i deixant-
nos conduir interiorment per ell anem caminant cap a una fe més plena i també més 
humil. [JOSÉ ANTONIO PAGOLA] 

5. Celebrar avui el Sopar del Senyor 
Parlàvem, la setmana passada, de la necessitat de  canviar la mirada. Molts cristians 
veuen l’eucaristia com un acte sagrat, d’assistència obligada perquè s’hi ha de com-
plir. I com que de la missa en traiem (multiplicat!) allò que portem al cor quan hi 
anem, quan hi anem només per complir un ritu sagrat, no en traurem res. 
L’Eucaristia, la missa, és una trobada de germans —seguidors de Jesús— que volen 
fer memòria de Jesús. Velen recordar-lo a Ell amb el que va dir i el que va fer. I quan 
el recordem donem gràcies al Pare —«Eucaristia» vol dir «acció de gràcies»— per 
Jesús, l’Enviat, per tot el que ens va dir i per tota la seva obra. D’altra banda, si no 
recordéssim sovint la persona, el missatge i l’obra de Jesús, aviat ens oblidaríem que  
som cristians i del que ser cristià suposa i demana . 
D’aquí ve que, quan volem explicar què fem els cristians a la missa, hem de comen-
çar per la primera afirmació: fer memòria, o fer el memorial, de Jesús. A partir d’aquí 
podem començar una mica de llista, molt curta. 
Perquè els cristians, quan ens reunim per fer el memorial del Senyor, el recordem 
de dues maneres complementàries. I cada una d’aquestes maneres de recordar-lo, 
constitueix una part de la missa: 1) Recordem (escoltant) el que va dir, i d’això en 
diem «Litúrgia de la Paraula» i 2) Recordem (sobre l’altar) el que va fer, i d’això en 
diem «Litúrgia de l’Eucaristia». Si a aquestes dues parts els afegim una cerimònia 
d’acollida al principi, i una altra de comiat al final, tenim les quatre parts de què 
consta la celebració de l’Eucaristia. ❏ 

Intenció del papa per a aquest mes de març 
«Davant els abusos, especialment els comesos per membres de l'Església, no n'hi ha 
prou de demanar perdó.  Demanar perdó és necessari, però no n'hi ha prou. De-
manar perdó és bo per a les víctimes, però són elles les que han d'estar “al centre” 
de tot.  El dolor, els danys psicològics poden començar a sanar si troben respostes; 
accions concretes per reparar els horrors que han patit i prevenir que no es repetei-
xin.  L'Església no pot intentar amagar la tragèdia dels abusos, siguin del tipus que 
siguin. Tampoc quan els abusos es donen a les famílies, als clubs, a un altre tipus 
d'institucions.  L'Església ha de ser un exemple per ajudar a resoldre'ls, treure'ls a 
la llum a la societat i a les famílies.  És l'Església qui ha d'oferir espais segurs per 
escoltar les víctimes, acompanyar-les psicològicament i protegir-les. 
Preguem, aquest mes de març, pels qui pateixen a causa del mal rebut per 
part dels membres de la comunitat eclesial: perquè trobin a la mateixa Es-
glésia una resposta concreta al seu dolor i al seu patiment.»  



 

Aquesta setmana ... 
Diumenge, 19 SANT JOSEP (encara que la festa litúrgica se celebra demà) 

Diumenge IV de Quaresma. DIA DEL SEMINARI 

Dilluns,20 Festa litúrgica de sant Josep. 
20.30 - Pregar la Paraula a CM   

Dimarts, 21 19.00 - Ioga, Harmonització Vital a ST 
17.30 – Vida Creixent 

Dimecres, 22 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 V diumenge Quaresma  
19.00 - Viacrucis al CM (cada diumenge) 

CELEBRACIÓ PENITENCIAL 
          29/03 a les 20.30 al  Cor de Maria  
          30/03 a les 20.00 a Sant Tomàs (hi haurà missa a les 19.30) 
NOU BISBE AUXILIAR A BARCELONA- MN. DAVID ABADÍAS I AURÍN 
          L’ordenació episcopal serà el 25 de març, dissabte, a les 11.00 h.,  
          a la Basílica de la Sagrada Família. El felicitem i preguem per ell!  

 

Aquesta setmana, una pregària a sant Josep 
Ara fa tres anys, el papa Francesc va escriure una carta apostòlica amb motiu del 
150è aniversari de la declaració de Sant Josep com a Patró de l’Església Universal. La 
carta acabava amb aquesta pregària: 

«Salve, custodi del Redemptor  
i espòs de la Verge Maria! 
A vós Déu us confià el seu Fill, 
en vós Maria va dipositar la seva confiança, 
amb vós Crist es va forjar com a home. 
Oh, benaurat sant Josep,  
mostreu-vos també com un pare per a nosaltres 
i guieu-nos en el camí de la vida. 
Concediu-nos gràcia, misericòrdia i coratge, 
i defenseu-nos de tot mal. Amén.» 

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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