Lectures del 4 d’agost
Diumenge 18 de durant l’any C
1ª Lectura: Ecle 1, 2. 2, 21-23
Salm : 89 (90), 3-6. 12-14 i 17
2ª Lectura:: Col 3, 1-5. 9-11
Evangeli : Lc 12, 1 3-21.

ENTERRAMENT
Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de Carmen Canto
Lozano, de 64 anys

CÀRITAS
PROJECTE SOSTRE

MISSIONERS
(Quim Vallmajó, Missioner assassinat
a Rwanda fa 19 anys)

Diumenge 17 de durant l’nny

Carta que va enviar a una
família de Figueres l’any 91:
projecte «Vaca»

Tots ho necessitem

...També jo cerco treballar en això de
la llet. En dos dies he visitat deu vaques per
les muntanyes veïnes.
Quin tip de pujar i baixar! I quina
llàstima de veure que no les cuiden bé.
Perquè els deixem una vaca i ens tornin
una vedella, els demanem que plantin herba
en vint àrees, construeixin la cort i preparin
un femer cobert. Què han fet?.
Tots han promès que ho tenien tot i ara,
quan he anat a visitar-los, he trobat que tenen
més de cinc àrees d’herba, que la vaca no
està l’estable, no tenen jaç... i no tenen fems.
El nostre objectiu és fer fems perquè cullin
més ja que no tenen prou terra, però noi...
això de treballar... i de plantar herba... tots
volen llet i vaca però sense plantar herba, i
els fems... fan pudor. Ara què farem amb els
vuitanta que demanen vaca? Serem molt més
exigents i ho controlarem tot abans de
“creure” el que ens diguin. Llàstima! Els
havíem fet confiança i resulta que ens volen
enganyar. Com si no tingués res més a fer
que controlar- Tinc un noi que pago i que “diu”
que va per les cases per visitar-los, aconsellarlos, animar-los. Jo em vaig fiar d’ell. Li havia

(continua a dins)
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“Una vegada Jesús pregava en un cert indret,
i quan hagué acabat, un dels deixebles li digué:
Senyor, ensenya’ns a pregar ...” Evangeli de Lluc
No conec ningú que no necessiti de res ni de
ningú. Naixem amorrats al pitde la mare, i morim
despresos de tot. Això, per a mi ja no és una cosa
tràgica, sino un reconeixement de la realitat, que
tinc que fer al llarg de la meva vida. Qui més, qui
menys hem de demanar ajuda en molts moments.
És possible que el nostre somni sigui tenir-ho tot,
ser autosuficients, fins i tot veure els altres per sota
de nosaltres. És com un superinstint de supervivència, fins al poder que ens
separa els uns dels altres. L’evangeli però està farcit d’invitacions a la humilitat,
es a dir, a no ser cecs, a saber què som nosaltres. El Parenostre ja ho diu tot:
diu pare, i diu nosaltres. No diu jo en cap moment. El jo està en el nosaltres.
Un Déu que ens vol nudrir, que ens vol acarorar, que vol fer de pare i
mare, i que vol que siguem agraïts. És tot un misteri que funciona. Per a mi, el
Parenostre que avui es presenta com a pregària de Jesús, em posa novament
davant la realitat de que som germans, fills d’un mateix pare. El pa que demanem
junts, ens l’hem de preparar els uns als altres i es multiplicarà. D’aquesta manera el Pare serà honorat, serà santificat, i les seves criatures serem realment la
seva imatge.
Gràcies, Pare, per la pregària de Jesús. Ell ens ensenya a ser germans, a
demanar el que necessitem i a oferir, compartir el que tenim, a perdonar com
som perdonats. Gràcies per poder pregar com Ell en cada Eucaristia, agafantnos tots les mans. Una vegada més no puc pregar com Jesús i restar indiferent
a la família humana.
A.T.G.
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Lectura del llibre del Gènesi Gn 18, 20-32
En aquells dies, el Senyor digué: «Quin clam tan fort a Sodoma i a Gomorra! Que n’és de greu
el seu pecat! Hi baixaré a veure si tota la ciutat es comporta com ho denota aquest clam que m?arriba.
Si no és tota la ciutat, vull saber-ho.» Els dos homes que acompanyaven el Senyor se n’anaren en
direcció a Sodoma, però Abraham es quedà encara davant el Senyor. Llavors Abraham s?acostà i
digué: «De debò que fareu desaparèixer tant el just com el culpable? Suposem que a la ciutat hi
hagués cinquanta justos. ¿Els faríeu desaparèixer? ¿No perdonaríeu la població per amor dels cinquanta
justos que hi hauria? Mai de la vida no podreu fer una cosa així! ¿Fer morir el just amb el culpable?
¿Que el just i el culpable siguin tractats igual? Mai de la vida! Vós que judiqueu tot el món, ¿us
podríeu desentendre de fer justícia?» El Senyor respongué: «Si trobava a la ciutat de Sodoma cinquanta
justos, per amor d?ells perdonaré tota la població.» Abraham insistí: «Encara goso parlar al Senyor,
jo que sóc pols i cendra. Suposem que, per arribar als cinquanta justos en faltessin cinc. Per aquests
cinc que falten, ¿destruiríeu tota la ciutat?» Ell contestà: «No la destruiria si hi trobava quaranta-cinc
justos.» Abraham li tornà a parlar: «Suposem que només n?hi hagués quaranta.» Li respongué: «No
ho faria per consideració a aquests quaranta.» Abraham continuà: «Que el meu Senyor no s’enfadi si
insisteixo: suposem que només n’hi hagués trenta.» Ell respongué: «No ho faria per consideració a
aquests trenta.» Abraham insistí: «Encara goso parlar al meu Senyor: Suposem que només n’hi
hagués vint.» Ell contestà: «No la destruiria per consideració a aquests vint.» Abraham insistí de
nou: «Que el meu Senyor no s’enfadi si insisteixo per darrera vegada: Suposem que només n?hi
hagués deu.» Ell respongué: «No la destruiria per consideració a aquests deu.»

Salm responsorial 137 (138) :
T’enalteixo amb tot el cor, Senyor,
et vull cantar a la presència dels
àngels.
Em prosterno davant el santuari.
Enalteixo el teu nom
perquè estimes i ets fidel:
Quan jo t’invocava, m’has escoltat,
has enfortit la meva ànima.
El Senyor és excels, però es mira
els humils,

mentre que coneix els altius de lluny
estant.»
Si passo entre perills, me’n treus amb
vida,
amb la mà detures el furor de
l’enemic,
la teva dreta em salva.
Que el Senyor continuï afavorint-me.
El teu amor perdura sempre, Senyor!
No abandonis l’obra de les teves
mans!

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc Lc 11, 1-13

Un dia Jesús pregava en un indret. Quan hagué acabat, un dels deixebles li demanà:
«Senyor, ensenyeu-nos una pregària com la que Joan ensenyà als seus deixebles.» Jesús
els digué: «Quan pregueu digueu: Pare, que sigui honorat el vostre nom, que vingui el vostre
Regne, doneu-nos cada dia el nostre pa, i perdoneu-nos els pecats, que nosaltres mateixos
també perdonem tots els qui ens han ofès, i no permeteu que caiguem en la temptació.»
Després els deia: «Si algú té un amic, i aquest el va a trobar a mitja nit i li diu: Amic, deixa’m
tres pans, que acaba d?arribar de viatge un amic meu i no tinc res per donar-li. Qui de
vosaltres li respondria de dins estant: No m’amoïnis; la porta ja és tancada i jo i els meus
fills ja som al llit, no em puc aixecar per donar-te’ls? Us asseguro que, si no us aixecàveu
per fer un favor a l’amic, la mateixa impertinència us obligaria a aixecar-vos per donar-li
tots els pans que necessita. I jo us dic: demaneu, i Déu us donarà, cerqueu, i trobareu,
truqueu, i Déu us obrirà, perquè tothom qui demana obté, tothom qui cerca troba, a tothom
qui truca, li obren. Si un fill demana un peix al seu pare, qui de vosaltres li donaria una serp
en lloc del peix? O bé, si li demana un ou, qui de vosaltres li donaria un escorpí? Penseu,
doncs, que si vosaltres que sou dolents, sabeu donar coses bones als vostres fills, molt més
el Pare del cel donarà l’Esperit Sant als qui l’hi demanen.»
Salmo responsorial 137 (138)

Te doy gracias, señor de todo corazón
delante de los ángeles tañaré para ti,
me prostaré hacia tu santuario.
Daré gracias a tu nombre
por tu misericordia i tu lealtad.
Cuando te invoquè, me escuchate
acreciste el valor en mi alma
El señor és sublime
se fija en el humilde

y de lejos conoce al soberbio.
Cuando camino entre peligros
me conservas la vida,
extiendes tu brazo
contra la ira del enemigo.
Tu derecha me salva.
El señor completará sus favores conmigo. Senyor, tu misericordia es eterna,
no abandonas la obra de tu mano.

(continua del darrera)
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses Col 2:12-14

Germans, pel baptisme fóreu sepultats amb Crist, i amb ell també vau ressuscitar,
perquè heu cregut en el poder de Déu que el va ressuscitar d?entre els morts. Vosaltres
éreu morts per les vostres culpes i perquè vivíeu com incircumcisos, però Déu us donà la
vida juntament amb el Crist, després de perdonar-vos generosament totes les culpes i de
cancel·lar el compte desfavorable on constava el nostre deute amb les prescripcions de
le Llei; Déu retirà aquest document i el clavà a la creu.

ben dit que no podien donar cap animal si tot no estava a punt, i ara resulta que m’adono que
l’he pagat per res, que tampoc ell és seriós... Què fer?

Divendres tindrem reunió amb els nous equips de desenvolupament. A veure si arribem
a formar la gent de manera que enlloc de pidolar es posin a treballar més i millor, i es
decideixen a lluitar contra la fam, enlloc de demanar caritat. Feina difícil i llarga, la nostra,
però més eficaç que “donar”.
(Carta de Quim Vallmajó any 91, Àfrica al cor, pag. 364)

