VIDA PARROQUIAL

ENTERRAMENTS
El dijous de la setmana passada, dia
8, va acompanyar amb la nostra
pregària la família de Gabina Vacas
Ortega, de 96 anys. I dilluns passat,
dia 12, vam celebrar les exèquies de
Miquel Bagó Mauri, de 86 anys.
El dia 14 d'agost vam pregar per
Maria Dueñas Gutiérrez, de 85 anys.
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.

Jesús,
els qui t’escoltaven i et veien viure
descobrien en tu una persona bona i
autèntica.
Inspiraves confiança, perquè tot ho
feies bé,
i arreu on passaves hi sembraves amor i
amistat.
Tu mateix et definies com un home
senzill i humil.
Per això, el llenguatge d’aquest evangeli
em sorprèn.
Parles de divisió i dius que no has
vingut a portar la pau.
Em costa de comprendre’t. Potser puc
trobar una explicació
enunaaltradelestevesparaules,quanensdius
quenoméslaveritatensfaràrealmentlliures.
El teu gran desig, i el que volies que els
apòstols donessin,
quan els vas enviar en missió, era la pau.
Però també ens dius que la pau que tu
ens ofereixes
no és una pau com la que dona el món;
la teva pau és una pau de debò,
que neix de l’autenticitat i de l’amor que
es dona.
No vols que ens acontentem amb una
pau aparent,
que no permet a les persones de ser
autèntiques.
Vols que la pau que vivim sigui
comunió d’amor.
Fes-me valent i autèntic perquè sigui
portador de la teva pau.
Josep Codina
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Diumenge XX durant l'any C

CRIST HA VINGUT A PORTAR LA DIVISIÓ?
Les lectures d’aquesta setmana són un pèl
estranyes. Ens parlen d’una cisterna plena
de fang on va ser llençat el profeta
Jeremies: “A la cisterna no hi havia aigua,
sinó fang; Jeremies quedà enfonsat en el
fang”. El Salm també ens parla de fang: “M’ha
tret fora del fang, del llot on em moria, ha posat els meus peus
sobre la roca, i m’hi sento segur”. I Pau, a la seva carta als cristians
hebreus, ens diu que en la lluita contra el pecat ens hi hem d’enfrontar fins
a vessar sang.
Però l’Evangeli de Lluc ens sobta encara més quan llegim les paraules de
Jesús: “He vingut a calar foc a la terra. Com voldria ja veure-la cremar!”.
I encara més: “Us penseu que he vingut a portar la pau a la terra? Us
asseguro que no. És la divisió, el que he vingut a portar”.
Fang, sang, foc, divisió... Ens sobten molt aquestes paraules i encara més,
la intenció de Jesús. Però són paraules que cal llegir bé i reflexionar
serenament.
Jesús ens vol transmetre les conseqüències del seu missatge, que no
tothom accepta. Jesús és qui ens il·lumina i qui ens jutja; qui purifica i qui
destrueix el mal. És curiós com amb la llum de Crist caminem cap a Déu
però també queden al descobert totes les nostres mancances, defectes i
males accions. Déu no vol dividir, sinó que és el pecat qui divideix la
societat.
Per tant, el que ens cal fer com cristians és no provocar un conflicte amb
els nostres pecats i posar de manifest l’egoisme de la societat i la
banalització del missatge de Jesús que, malauradament, s’ha instal·lat en el
cor de la nostra societat.
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Lectura del llibre de Jeremies (Jr. 38,4-6.8-10)

En aquells dies, alguns dels principals de Jerusalem digueren al rei:
«Que Jeremies mori d’una vegada. Aquest home no fa sinó desmoralitzar els
guerrers que queden a la ciutat i tots els restants del poble. Aquest home no
vol el bé del poble, sinó la seva perdició.» El rei Sedequies els respongué:
«Està a les vostres mans.» El rei era incapaç de negar-los res. Ells, doncs,
prengueren Jeremies i el tiraren a la cisterna de Melquies, fill del rei, situada
al pati de la guàrdia. L’hi baixaren amb unes cordes. A la cisterna no hi
havia aigua, sinó fang; Jeremies quedà enfonsat en el fang. Llavors
Abdemèlec, un home del palau reial, anà a trobar el rei a la porta de
Benjamí i li digué: «Rei, senyor meu, no està bé això que aquests homes han
fet amb el profeta Jeremies: l’han tirat a la cisterna, i ara, que ja no hi ha pa
a la ciutat, es morirà allà dintre de fam.» Llavors el rei donà aquesta ordre a
Abdemèlec, el cusita: «Emporta’t tres homes i treu de la cisterna el profeta
Jeremies abans no es mori.»

Salm responsorial [Sl 39,2-4.18]
Tenia posada l’esperança en el Senyor, / i ell, inclinant-se cap
a mi / ha escoltat el meu clam.
M’ha tret fora del fang, / del llot on em moria, / ha posat els
meus peus sobre la roca, / i m’hi sento segur.
Ha inspirat als meus llavis un càntic nou, / un himne de
lloança al nostre Déu; / tots els qui ho han vist, se n’admiren, / i
confien més en el Senyor.
Ara sóc un pobre desvalgut, / però el Senyor pensa en mi. /
Sou vós qui m’ajudeu i em deslliureu, / Déu meu, no trigueu més.
Lectura de la carta als cristians hebreus (He 12,1-4)
Germans, envoltats d’un núvol tan gran de testimonis, que ens
ensenyen com hem de viure la fe, alliberem-nos de tot impediment i del
pecat, que amb tanta facilitat ens lliga i, sense cansar-nos-en, llancem-nos a
córrer en la prova que ens ha estat proposada. Tinguem la mirada fixa en
Jesús, que ha obert el camí de la fe i el duu a terme. Ell, per arribar a la
felicitat que li era proposada acceptà el suplici de la creu, no fent cas de la
vergonya que havia de passar; així s’assegué a la dreta del tron de Déu.

Tingueu present aquell que aguantà un atac tan dur contra la seva persona de
part dels pecadors; així no us deixareu abatre, cansats de resistir. En la
vostra lluita contra el pecat, encara no us hi heu enfrontat fins a vessar la
sang.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 12,49-57)

En aquell temps, Jesús deia als seus deixebles: «He vingut a calar foc a
la terra. Com voldria ja veure-la cremar! He de passar la prova d’un
baptisme. Com em sento el cor oprimit fins que no l’hauré passada! Us
penseu que he vingut a portar la pau a la terra? Us asseguro que no. És la
divisió, el que he vingut a portar. Des d’ara dins una mateixa casa n’hi haurà
cinc de dividits: Tres contra dos, i dos contra tres. El pare renyirà amb el fill
i el fill amb el pare; la mare renyirà amb la filla i la filla amb la mare; la
sogra renyirà amb la nora i la nora amb la sogra.»
Deia també a la gent: «Quan veieu sortir un núvol a ponent, dieu tot
seguit: “Ja ve la pluja.” I efectivament, la pluja arriba. I qual el vent bufa del
sud, dieu: “Farà calor.” I en fa. Hipòcrites! Vosaltres sabeu endevinar el
temps per l’aspecte de la terra i el cel, i ara no endevineu quins moments
esteu vivint? Per què no judiqueu vosaltres mateixos què heu de fer?»
Els més vulnerables des de la nostra mirada (V part i última)

Però Càritas, al marge de l’estudi, també recull testimonis personals que
demostren que és possible trencar aquesta dinàmica, com el cas d’un noi de Mali
que tot i fugir del seu país amb poc més de dotze anys jugant-se la vida, ha
aconseguit formar-se i treballar a Ecosol, l’empresa d’inserció de Càritas, i generar
oportunitats en un camí que semblava ple d’obstacles. Una altra noia, en aquest cas
de Gàmbia, ha realitzat cursos de llengua i s’ha format per poder treballar en el
sector de la cura de la llar; ara és una peça fonamental en l’economia de la família i
ha creat llaços socials amb el seu nou entorn.
Un bon nombre de les persones que acollim i acompanyem a Càritas han
viscut processos migratoris i han patit situacions de vulnerabilitat justament quan
cercaven millorar les seves condicions de vida en un altre entorn. Aquesta feina
d’acompanyament és una tasca integral que inclou formació, orientació
sociolaboral, aprenentatge de la llengua, defensa dels seus Drets i sensibilització,
entre moltes d’altres accions, però que exigeix la implicació de les persones, perquè
esdevinguin protagonistes del seu camí, encara que no sempre hagi estat fàcil.
M. Dolors Puigdevall Dalmau
Directora de Càritas Diocesana de Girona

