VIDA PARROQUIAL

Estic cansada, estic cansat. Ja fa dies que em
pesa tot, sembla que hi ha una acumulació
de realitats que demanen la meva presència,
el meu treball, la meva escolta, la meva
intervenció. Unes són obligades, formen part
de les responsabilitats de la família, de la
feina, de la compra, dels fills o dels amics;
altres són com una nuvolada que veus a
l’horitzó i tems que comencin els llamps i
trons; i altres són imaginàries, absurdes, i ves
per on, també pesen. Total: l’acceleració
vital ja està desbordada.
No sols em passa a mi. És evident que
també als altres, especialment als de més a
prop, els passa el mateix. I els de més lluny,
per molt que somriguin i que semblin atents
—especialment els clients—, noto que
també van accelerats i cansats.

Jesús Renau
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Diumenge XIV durant l'any C

Difondre la bona notícia no depèn, només, de setanta-dos

L’evangeli d’avui ens remet a la difusió de la bona
notícia de Jesús arreu del món, sense limitacions, ni
discriminació de cap classe. La xifra dels setanta-dos
podria ser, com en tantes ocasions, el simbolisme d’un
missatge més profund. La seva paraula no es podia
quedar tancada entre els apòstols, a les parets de Jerusalem. Calia que
arribés als més desvalguts i necessitats però, també, a totes aquelles dones
i homes, de tota condició, que no l’haguessin escoltada mai. El repte era
ingent i ple de dificultats. Jesús els hi demana que actuïn amb pobresa,
amb caritat, amb agraïment i amb prudència: ‘Us envio com anyells enmig
de llops’, els advertí.
Els missatgers han de ser portadors de pau i d’amistat. Es recullen,
doncs, una sèrie d’atributs que haurien d’aplegar els servidors que
difonguessin la Paraula de Déu. L’objectiu últim no és convèncer per
imposar creences ni rituals, no és col·locar en una balança totes les ànimes
que se salvaran o quantificar els temples que es construiran per lloar a
Déu. Hi ha una pretensió més crucial que és la d’aconseguir obrir lloc, al
cor dels homes, perquè arreli un missatge de pau i d’amor i de viure-hi
conseqüentment.
Fent el salt en el temps, l’evangeli també ens interpel·la a cadascú
perquè portem a cap aquesta funció de missatgers. En certa manera,
tothom som més o menys corresponsables de difondre la bona notícia amb
els nostres gestos, les nostres actituds i les nostres obres, en els entorns on
ens movem quotidianament. No hi ha millor manera de ser testimonis
d’aquest missatge que amb la seva posada en pràctica, malgrat els
obstacles, les pors o els dubtes que, sovint, ens assalten. Com a l’Evangeli,
sempre quedaran racons per a la felicitat i per a l’alegria que també cal
saber aprofitar.

INFORMATIU

Diumenge XV del temps ordinari
(C) , 7 de juliol de 2019.
Dt 30,10-14 / Sl 68 / Col 1,15-20 /
Lc 10,25-37
PREPAREN EL SEU CASAMENT
José Sebastián Rincón Roa, natural
de Bogotà (Colòmbia) amb Yasmina
León Redondo, natural de
Barcelona, tots dos d’aquesta
parròquia.
ESTIC CANSADA,ESTIC CANSAT

Aquesta nit, quan ja hi havia silenci
ambiental, i en ple mal humor, m’he dit:
prou! Què em passa? Potser és la
primavera? Potser, potser...? No, que soc jo,
que he anat perdent el timó de la meva nau i
ja comença a a anar a la deriva. Si us plau,
per on començo?
Tres coses: refer l’ordre de vida, refer el bon
humor, refer l’espiritualitat. Refer no vol dir
així de cop, com qui passa una plana d’un
llibre, sinó petites mesures que provoquin un
millor benestar interior. Refer tampoc vol
dir que ara et treguis responsabilitats de
sobre i desconnectis. Has d’afrontar les teves
responsabilitats, però de manera diferent.
Un millor ordre. Cada nit abans de dormir
recuperar l’examen, o més ben dit, la
pregària sobre la vida. Memòria del viscut
avui, acció de gràcies, constatar el que ha
fallat i previsió de demà. Pregària breu sobre
demà. Així aniràs agafant de nou el timó.
Bon humor. Aprofitar els moments que la
mateixa realitat el provoqui. Hi ha moltes
situacions avui en dia que són dignes de bon
humor, a vegades una mica càustic. Quan et
sentis en tensió: parada, respirar i almenys
somriure una mica. Oh, si sabéssim riure’ns
de nosaltres mateixos!!
Espiritualitat. Previs: atendre a la respiració,
caminar amb consciència, moments breus
de descans.
Diàleg curt amb Ell, oferiment, atenció
interior als altres, moments de silenci i, si no
pots meditar, doncs una lectura interesant,
testimonial... Breu visita a una església: “Soc
aquí, Senyor”.

FULL

ECONOMIA 30-6-19
Col·lecta.............................. 131,51
Caixetes...............................115,22
Caixetes Càritas: .................... 20,51
Caixetes ciris ......................... 13,60
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Lectura del llibre d’Isaïes (Is 66,10-14c)

Alegreu-vos amb Jerusalem, feu festa, tots els qui l’estimeu. Estigueu
contents amb ella tots els qui portàveu dol per ella; sereu alletats amb
l’abundància del seu consol i xuclareu les delícies de la seva llet. Això diu el
Senyor: «Jo decantaré cap a ella, com un riu, la pau i el benestar, la riquesa
de les nacions, com un torrent desbordant. Els teus nodrissons seran portats
al braç i amanyagats sobre els genolls. Com una mare consola el seu fill, jo
també us consolaré: a Jerusalem sereu consolats. Quan ho veureu, el vostre
cor bategarà de goig i reviuran com l’herba els vostres ossos.» La mà del
Senyor es farà conèixer als seus servents.

Salm responsorial [65,1-3a.4-5.6-7a.16.20]

Aclama Déu, tota la terra. / Canteu la glòria del seu nom, / canteu la
seva fama gloriosa. / Digueu a Déu: / «Que en són, d’admirables, les vostres
obres!»
«Tota la terra es prosterna davant vostre / i canta la glòria del vostre
nom.» / Veniu a contemplar les gestes de Déu. / Que n’és d’admirable el
que fa amb els homes!
Convertí la mar en terra ferma, / passaren el riu a peu eixut. / Ell és la
nostra alegria, / ell que sempre governa amb el seu poder.
Veniu, fidels de Déu, escolteu-me; / us contaré el que ha fet per mi. /
Beneït sigui Déu: / No ha refusat la meva súplica, / ni m’ha negat el seu
amor.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Galàcia
(Ga 6,14-18)

Germans, Déu me’n guard de gloriar-me en res que no sigui la creu de
nostre Senyor Jesucrist. En ella és com si el món fos crucificat per a mi i jo
per al món. Ni la circumcisió ni la incircumcisió no tenen cap valor. L’únic
que val és que hàgim estat creats de nou. Que la pau i la misericòrdia de Déu
reposin sobre tots els qui mantenen aquest criteri i sobre l’Israel de Déu. A
part d’això, que ningú no m’amoïni, perquè jo porto en el meu cos les
marques distintives de Jesús. Germans, que la gràcia de nostre Senyor
Jesucrist sigui amb el vostre esperit. Amén.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 10,1-12.17-29)

En aquell temps, el Senyor en designà encara setanta-dos, i els envià

que s’avancessin de dos en dos cap a cada poble i a cada lloc on ell mateix
havia d’anar. Els deia: «Hi ha molt a segar i pocs segadors: demaneu a l’amo
dels sembrats que enviï homes a segar-los. Aneu. Us envio com anyells
enmig de llops. No porteu bossa, ni sarró, ni calçat, no us atureu a saludar
ningú pel camí. Quan entreu en una casa digueu primer: Pau en aquesta
casa. Si hi viu un home de pau, la pau que li desitgeu reposarà en ell; si no,
retornarà a vosaltres. Quedeu-vos en aquella casa i compartiu allò que
tinguin per menjar i beure: els treballadors bé es mereixen el seu jornal. No
aneu de casa en casa. Si en un poble us reben bé, mengeu el que us posin a
taula, cureu els malalts que hi hagi i digueu a la gent d’aquell lloc: El regne
de Déu és a prop vostre.
[Però si en un poble no us volen rebre, sortiu als carrers i digueu: Fins
la pols d’aquest poble que se’ns ha posat als peus, us la deixem. Però
sapigueu això: El regne de Déu és a prop. Us asseguro que quan vingui el
gran dia, la sort de Sodoma serà més suportable que la d’aquell poble.» Els
setanta-dos tornaren tots contents i deien: «Senyor, fins els dimonis se’ns
sotmeten pel poder del vostre nom.» Jesús els digué: «Sí, jo veia Satanàs que
queia del cel com un llamp. Us he donat poder de trepitjar les serps i els
escorpins i totes les forces de l’enemic: res no us podrà fer mal. Però no us
alegreu que els esperits se sotmetin a vosaltres; alegreu-vos que els vostres
noms estiguin escrits en el cel.»]
Eucaristies «alternatives»? (III part)
Jesús hi és present

Les eucaristies que sí que presenten seriosos dubtes pel que fa a la presència
de Crist més aviat serien aquelles «semipresidides» per dictadors d’infausta
memòria, com Franco o Pinochet, en les quals els signes alliberadors de Jesús no es
veien presents de cap manera, i en les quals, per tant, els signes sacramentals no
eren presents, perquè els signes sagramentals no són paraules màgiques sinó realitats
alliberadores.
Ja sé que tot això és molt delicat i que «toca» el dogma, però hem vist caure
molts «dogmes» (per exemple, que només a l’Església catòlica hi havia la veritat i la
salvació i que tots els que morien sense formar-ne part anaven a l’infern). I encara
en veurem caure més. Encara que Joan Pau II no es va atrevir directament a
considerar-lo com a tal, de fet volia afectar amb aquesta qualificació dogmàtica
l’exclusió de les dones dels ministeris ordenats, cosa que espero que aviat veurem
acceptada.
Ramon M. Nogués (El Pregó, núm. 557)

