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Ensenya’m com he de pregar!

Jesús,
l’amor que t’unia amb el Pare
i la missió que ell t’havia confiat
necessàriament s’havien de traduir
en estones de conversa íntima amb ell;
era una necessitat per a vosaltres.
T’agradava retirar-te en el silenci de la
natura,
al vespre i al matí, quan la gent et deixava
tranquil
i mentre els apòstols descansaven.
Els teus deixebles coneixien els salms,
però no en tenien prou, volien saber
com pregaves tu i què li deies al Pare del cel.
Els vas dir que les actituds més importants
per pregar
són la confiança, l’amor i la sinceritat del
cor.
Els vas proposar el parenostre com a model
de pregària.
És un regal que has fet als deixebles de tots
els temps.
Estic de sort perquè ara jo puc pregar com
tu i amb tu.
Que el teu Esperit inspiri sempre la meva
pregària.
Josep Codina

El sentit de la pregària
«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)
Qui més, qui menys hem de
demanar ajuda en molts moments. És
possible que el nostre somni sigui tenir-ho
tot, ser autosuficients, arribar fins i tot veure els altres per sota de
nosaltres. És com un superinstint de supervivència, fins i tot a poder
allunyar-nos els uns dels altres. En canvi, l'evangeli està farcit
d'invitacions a la humilitat, és a dir, a no ser cecs, a saber qui som
nosaltres. El Parenostre ja ho diu tot: diu pare, i diu nosaltres. No
diu jo en cap moment. El «jo» està integrat en el «nosaltres».
Un Déu que ens vol nodrir, que ens vol acaronar, que vol fer
de pare i mare, i vol que siguem agraïts. És tot un misteri que ens
habita. Per a mi, el Parenostre que avui es presenta com a pregària
de Jesús, em posa novament davant la realitat 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, a oferir i compartir el que
tenim, a perdonar com som perdonats. Gràcies per poder pregar
com Ell en cada Eucaristia, agafant-nos tots les mans. Una vegada
més no puc pregar com Jesús i restar indiferent a la família humana.
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Diumenge XVIII del temps
ordinari (C) , 4 d'agost de 2019.
Ecl 1,2.2,21-23 / Sl 89 / Col 3,15.9-11 / Lc 12,13-21
C.E.ANEM A CAMINAR
Aquest dissabte, dia 27 de juliol,
sortida fora de programa a
SETCASES-LES AGUDES.
VOLUNTARIS PER AL
MENJADOR SOCIAL
El menjador social de Poblenou
necessita voluntaris. Col·laborant-hi
dues vegades al mes es podrà
garantir el servei de donar menjar a
persones que viuen la injustícia de la
pobresa. Per a més informació es
pot trucar al telèfon 666838346.
Els més vulnerables des de la
nostra mirada (III part)
El retorn pot dependre de diversos
factors: que els esdeveniments
polítics del país d’origen canviïn; en
cas contrari, i depenent del nivell
d’implicació i els càrrecs exercits en
el passat, hi pot haver la possibilitat
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de retractar-se i acceptar les noves
regles del joc polític; un altre es
procurar de passar el màxim de
desapercebut possible; el combat i la
lluita clandestina des de l’exili poden
esdevenir una altra opció.
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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 [137,1-2a.2bc-3.6-7.8]
Us enalteixo amb tot el cor, Senyor, / us vull cantar a la
presència dels àngels. / Em prosterno davant el santuari.
Enalteixo el vostre nom, / perquè estimeu i sou fidel. /
Sempre que us invocava, m’heu escoltat, / heu enfortit la meva
ànima.
El Senyor és excels, però es mira els humils, / mentre que els

altius, els esguarda de lluny. / Si passo entre perills, em guardeu la
vida, / detureu amb la mà l’enemic. / La vostra dreta em salva.
Que el Senyor continuï afavorint-me. / El vostre amor
perdura sempre. / Acabeu la vostra obra, Senyor.
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 la
Llei; Déu retirà aquest document i el clavà a la creu.

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 mitjanit 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 a 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 donarli 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.»

