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la Sang de Crist, 23 de juny de
2019.
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AVUI, SOLEMNITAT DE LA
SANTÍSSIMA TRINITAT
Aquest diumenge, 16 de juny, se
celebra la solemnitat de la
Santíssima Trinitat. I és la Jornada
Pro Orantibus. Avui preguem
especialment pels germans i les
germanes nostres que dediquen la
seva vida a la contemplació del
misteri de Déu, a la pregària i a la
vida de comunió als monestirs.
DIUMENGE 23 DE JUNY,
COL·LECTA PER A CÀRITAS
Diumenge que ve, dia 23, solemnitat
del Cos i de la Sang de Crist, també
és el Dia de la Caritat. A les misses
hi haurà col·lecta extraordinària a
favor de Càritas.

Explica la llegenda, que una vegada una
serp va començar a perseguir una cuca de
llum; aquesta fugia ràpid amb por, de la
ferotge depredadora, i la serp no pensava
desistir.
Va fugir un dia, i ella no desistia, dos
dies i res.
El tercer dia, ja sense forces, la cuca de
llum va parar i va dir a la serp:
- Puc fer-te tres preguntes?
La serp va respondre:
-No acostumo a donar aquest precedent
a ningú, però com igual et vaig a devorar,
pots preguntar.
-Pertanyo a la teva cadena alimentària?
-No, va contestar la serp.
-Jo t'he fet cap mal?
-No, va tornar a respondre.
-Llavors, per què vols acabar amb mi?
-Perquè no suporto veure't brillar ........!
Així, molts de nosaltres ens hem vist
embolicats en situacions on ens preguntem:
Per què em passa això si jo no he fet res
dolent?
Senzill: perquè no suporten veure't
brillar.
L'enveja, és el pitjor sentiment que es pot
tenir. Si envegen els teus èxits, si envegen
veure't brillar, quan això passi, no deixis de
brillar, continua sent tu mateix.
Segueix donant el millor de tu, segueix
brillant. No permetis que et facin mal, no
permetis que et fereixin, segueix brillant i no
podran tocar-te, perquè la teva llum seguirà
intacta i la teva essència romandrà, passi el
que passi.
Conclusió ... no cal envejar al que brilla
...simplement cal intentar ser la millor versió
d'un mateix.
Autor desconegut.

Santíssima Trinitat (C)
On està l'amor hi ha una trinitat
L'Església proposa per a aquest diumenge,
Festa de la Trinitat, un passatge de l'Evangeli de
Joan, part del que anomenem «els discursos de
comiat». Aquests discursos estan situats després
de l'últim sopar, durant el qual Jesús renta els peus
als seus deixebles, i abans del seu arrest.
I de què tracten aquests discursos? Jesús anuncia fins a cinc
vegades la vinguda de l'Esperit Sant.
I en aquest cinquè anunci Jesús diu que l'Esperit Sant no
parlarà pel seu compte, si no que dirà únicament el que ha sentit, el
que ha rebut de Jesús. I tot el que diu Jesús ho ha rebut del Pare…
Llavors les tres persones de la Trinitat diuen el mateix…? Un
repeteix simplement el que diu l'altre? L'Esperit Sant seria
simplement com un altaveu de què diuen el Fill i el Pare?
La clau està en una expressió dels últims versets d'aquest
passatge (Jn 16, 14-15), que no sempre està ben traduït. L'Esperit
Sant dóna a conèixer… (algunes traduccions posen: anunciarà)
Conèixer a algú no és simplement tenir una informació sobre
aquest algú. Conèixer és molt més. Significa tenir una relació. I en la
cultura hebrea era encara més àmplia: indicava una relació
d'intimitat, fins i tot una relació sexual…
L'Esperit Sant no repeteix informacions; ens dóna a conèixer al
Fill i al Pare, ens guia cap a una relació més íntima, més profunda,
amb el Fill i el Pare. Ens guia en el fet d'estimar.
Sant Agustí deia: On està l'amor hi ha una trinitat: un que
estima, un que és estimat i un que és l'amor.
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Lectura del llibre dels Proverbis (Pr 8,22-31)

Això diu la Saviesa de Déu: «De molt abans de començar les
seves obres el Senyor m’infantà com a primícia de tot el que ha fet. He
estat configurada des de sempre, des del començament, abans que la
terra existís. No hi havia encara els oceans, no existien les fonts d’on
brollen les aigües, i jo havia nascut. He nascut abans que les
muntanyes, abans que fossin plantades les altures; encara no havia fet
la terra ni els llacs, ni la massa terrosa dels continents; quan ell
instal·lava la volta del cel, jo hi era; quan traçava el cercle de l’horitzó
sobre els oceans, quan fixava allà dalt el cobricel dels núvols, quan
contenia les fonts de l’oceà, quan posava límits al mar que no
desobeeix les seves ordres, quan construïa els fonaments de la terra, jo
era al seu costat com un deixeble preferit, feia les seves delícies cada
dia, jugava contínuament a la seva presència, jugava per tota la terra, i
compartia amb els homes les meves delícies.»

Salm responsorial [8,4-5.6-7.8-9]

Quan miro al cel que han creat les mans vostres, / la lluna
i els estels que hi heu posat. / Jo dic: Què és l’home, perquè us
en recordeu? / Què és un mortal, perquè li doneu autoritat?
Gairebé l’heu igualat als àngels, / l’heu coronat de glòria i
de prestigi, / l’heu fet rei de les coses que heu creat, / tot ho
heu posat sota els seus peus.
Ramades de bous i ovelles, / fins i tot els animals de la
selva, / l’ocell que vola i els peixos del mar, / i tot el que
segueix els camins dels oceans.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma
(Rm 5,1-5)

Germans, ara que ja som justos, com a creients que som, estem
en pau amb Déu, gràcies a Jesucrist, el nostre Senyor. És per ell que la
fe ens ha donat entrada en aquesta gràcia que posseïm tan en ferm, i és
per ell que tenim la satisfacció d’esperar la glòria de Déu. Encara més:

fins enmig de les proves trobem motiu de satisfacció, perquè sabem
que les proves ens fan constants en el sofriment, la constància obté
l’aprovació de Déu, l’aprovació de Déu dóna esperança, i l’esperança no
pot defraudar ningú, després que Déu, donant-nos l’Esperit Sant, ha
vessat en els nostres cors el seu amor.

Lectura de l’evangeli segons sant Joan (Jn 16,12-15)

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Encara tinc
moltes coses per dir-vos, però ara seria per a vosaltres una càrrega
massa pesada. Quan vindrà el Defensor, l’Esperit de veritat, us guiarà
cap al coneixement de la veritat sencera, perquè ell no parlarà pel seu
compte: dirà tot el que sentirà dir i us anunciarà l’esdevenidor. Ell em
donarà glòria, perquè tot allò que anunciarà ho haurà rebut d’allò que
és meu. Tot el que és del Pare és meu; per això dic que tot allò que us
anunciarà, ho rep d’allò que és meu.»
Els colors de la pregària

Hi ha diferents colors de la pregària
(per dir-ho així).
• L’admiració per Déu,
el plaer de freqüentar-lo,
la joia de trobar-lo:
pregària d’adoració o de lloança.
• L’agraïment a Déu
per la vida, la joia, la salut, l’amor:
pregària d’acció de gràcies
(aquesta expressió vol dir que posem en moviment
allò que Déu ens dona gratuïtament, per pura gràcia).
• la petició,
quan tenim necessitat
de perdó,
de llum,
de pau
o de força:
pregaria de petició
(per a un mateix o per als altres).

Pascal Thomas

