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Diumenge XVI durant l'any C

Acollir Déu

M. Dolors Puigdevall Dalmau
Directora de Càritas Diocesana de
Girona

El més important

Jesús,
amb els amics eres sempre molt
espontani
i els parlaves amb el cor a la mà.
M’agrada veure’t a Betània, a la casa
dels teus amics Llàtzer, Marta i Maria.
T’hi senties acollit i estimat,
i ells eren feliços de tenir-te a casa seva.
Marta i Maria et van rebre tal com eren:
Marta, més preocupada per les coses
materials,
vol preparar-te un bon àpat d’amics;
era la seva manera de dir-te el seu amor.
Maria, en canvi, vol estar amb tu,
passar l’estona escoltant-te i parlant-te.
La teva reacció, davant el neguit de
Marta,
em fa comprendre que tu, com Maria,
consideres més important la presència a
les persones
que les coses que els podem oferir.
Procuraré tenir-ho sempre molt present,
quan em trobi amb tu i amb els germans.
Josep Codina

Voldria sortir de les comparacions
entre aquestes dues dones, totes dues
deixebles de Jesús i fixar-me en la figura
de Marta, que viu l'hospitalitat obrint la
seva casa per acollir Jesús. Potser ens ha
passat que ens hem identificat amb Marta que camina
inquieta i preocupada amb moltes coses, com li diu Jesús. Us
comparteixo alguns trets sobre Marta, que Mariola López
Villanueva, professora de Sagrada Escriptura recull en el seu llibre:
«Ungides».
Sembla que Marta està allí però li agradaria estar en una altra
part. Es compara amb Maria, fa la seva pròpia lectura del que
succeeix. Creu que Maria està sent reconeguda i ella no. Creu que
per a Jesús és millor ser escoltat que ser servit… «Digues-li que
m'ajudi», li diu Marta a Jesús, parlant de Maria. Però Jesús l'atreu
cap a ell: «Marta, Marta», repetint el seu nom, com si volgués dir-li:
no et preocupis pel que fas o deixes de fer; l'única cosa necessària és
que jo estic aquí per a tu. M'agrada el que fas. Vull que puguis sentir
el meu amor cap a tu, en tu, mentre treballes.
No haig de ser una altra persona, ni comparar-me, només
deixar que Déu faci la seva obra de transformació en la meva vida.
En oració o acollint Jesús en el pelegrí, en el qui ve des de lluny,
estic en ell i ell en mi. I si la millor part fos acollir Déu en la realitat
que viu i fer del meu cor el seu santuari?

INFORMATIU

Diumenge XVII del temps
ordinari (C) , 28 de juliol de 2019.
Gn 18,20-32 / Sl 137 / Col 2,12-14 /
Lc 11,1-13
BATEIG
Diumenge passat, dia 14, va ser
batejada en aquesta parròquia Paula
Costa Antúnez, filla de Javier i
Raquel. Li són padrins: Javier
Romero i Lídia Cadahía.
RACÓ DE PREGÀRIA
Durant el mesos d'estiu no hi haurà
el racó de pregària del quart
divendres de mes. Reiniciarem
aquest racó el mes d'octubre.
Els més vulnerables des de la
nostra mirada (II part)
L’emigració pot tenir altres causes.
Sovint l’evolució política que
segueix un país obliga alguns dels
seus ciutadans a haver-lo
d’abandonar. L’equilibri de la
representació institucional es trenca.
Persones a títol individual o de
vegades famílies senceres no tenen
cap més remei que iniciar el camí de
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l’exili. El seu compromís social i
polític els ha acabat estigmatitzant
com a enemics. Progressivament han
esdevingut agents pertorbadors del
discurs dominant i com a tals són
prescindibles, i consegüentment, són
perseguits, empresonats, torturats i
eliminats.

FULL

ECONOMIA 7 i 14-7-19
Col·lecta.............................. 241,88
Caixetes.................................34,19
Caixetes Càritas: .................... 31,50
Caixetes ciris ......................... 40,40
Menjador............................. 105,00
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Lectura del llibre del Gènesi (Gn 18,1-10a)

En aquells dies, el Senyor s’aparegué a Abraham a l’alzina de
Mambré. Abraham seia a l’entrada de la tenda, quan la calor del dia era
més forta. Alçà els ulls i veié tres homes aturats davant d’ell. Així que
els veié corregué a rebre’ls des de l’entrada de la tenda, es prosternà,
inclinà el front fins a terra i digué: «Senyor, si m’heu concedit el vostre
favor, us prego que no passeu sense aturar-vos amb el vostre servent.
Permeteu que portin aigua per rentar-vos els peus i reposeu a l’ombra
de l’alzina. Entretant aniré a buscar unes llesques de pa i refareu les
vostres forces per a continuar el camí que us ha fet passar prop del
vostre servent.» Ells li respongueren: «Molt bé. Fes tal com has dit.»
Abraham entrà de pressa a la tenda i digué a Sara: «Corre, pren
tres mesures de farina blanca, pasta-la i fes-ne panets.» Després
corregué cap al ramat, trià un vedell tendre i gras i el donà al mosso
perquè el preparés de seguida. Quan tot era a punt, prengué mató, llet i
el vedell, els ho serví i es quedà dret al costat d’ells sota l’ombra de
l’alzina, mentre ells menjaven. Llavors li preguntaren: «On és Sara la
teva esposa?» Abraham respongué: «És dintre la tenda.» Ell li digué:
«L’any que ve tornaré aquí, i Sara, la teva esposa, haurà tingut un fill.»

Salm, responsorial [14,1b-3a.3b-4b.5]

Qui podrà viure a la muntanya sagrada? / El qui obra
honradament / i practica la justícia, / diu la veritat tal com la pensa; /
quan parla, no escampa calúmnies.
Mai no fa mal al proïsme, / ni carrega a ningú res infamant, /
compten poc als seus ulls els descreguts, / honra i aprecia els fidels del
Senyor.
No fia els seus diners a interès, / ni es ven per condemnar cap
innocent. / El qui obra així mai no caurà.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses
(Col 1,24-28)

Germans, ara estic content de patir per vosaltres. Així continuo
en la meva pròpia carn allò que encara falta als sofriments del Crist en
bé del seu cos, que és l’Església. Ara jo sóc servidor d’aquesta Església:

Déu m’ha confiat la missió de dur a terme en vosaltres les seves
promeses, el seu misteri i secret, que d’ençà que existeixen els segles i
les generacions humanes ell guardava amagat, però que ara ha revelat
al seu poble sant. Déu ha volgut fer-li conèixer la riquesa i la grandesa
d’aquest misteri que ell es proposava a favor dels qui no són jueus. El
propòsit de Déu és aquest: que Crist, l’esperança de la glòria que ha de
venir, estigui en vosaltres. Nosaltres l’anunciem. Sense fer distincions,
amonestem tots els homes i els instruïm en tots els secrets de la saviesa
per conduir-los al terme del seu desplegament en Crist.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 10,38-42)

En aquell temps, Jesús entrà en un poblet, i l’acollí una dona que
es deia Marta. Una germana d’ella que es deia Maria, asseguda als peus
del Senyor, escoltava la seva paraula, mentre Marta estava molt
atrafegada per obsequiar-lo. Marta, doncs, vingué i digué: «Senyor, no
us fa res que la meva germana m’hagi deixat sola a servir? Digueu-li, si
us plau, que m’ajudi.» El Senyor li respongué: «Marta, Marta, estàs
preocupada i neguitosa per moltes coses, quan només n’hi ha una de
necessària. La part que Maria ha escollit és la millor, i no li serà pas
presa.»

Eucaristies «alternatives»? (V part i última)
I la terra gira que gira

Mentrestant es prefereix que les comunitats no tinguin celebració
eucarística a fer els canvis necessaris perquè aquesta celebració es
pugui fer en situacions i amb persones àgilment reconegudes com a
vàlides referències sacramentals, modificant el que calgui en comptes
d’anar encastellant-se en arcaiques i esperpèntiques repeticions
mandroses de caducades referències que es presenten com a «volgudes
per Déu».
La història recull algunes citacions significatives per a il·lustrar
aquestes situacions. Es diu que quan els turcs assetjaven Constantinoble
els teòlegs bizantins discutien del sexe dels àngels.
Ramon M. Nogués (El Pregó, núm. 557)

