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TRES CRIDES
DE JESÚS
L’evangeli de Mateu ha
recollit tres crides de Jesús que
hem d’escoltar amb atenció els
seus seguidors, ja que poden
transformar el clima de desànim, cansament i avorriment
que de vegades es respira en
alguns sectors de les nostres
comunitats cristianes.
«Veniu a mi tots els qui esteu
cansats i afeixugats; jo us faré
reposar». És la primera crida.
S’adreça a tots els que viuen la
seva religió com una càrrega
pesada. No són pocs els cristians que viuen aclaparats per la
seva consciència. No són grans
pecadors. Senzillament han estat educats per tenir sempre present el seu pecat i no coneixen
l’alegria del perdó continu de
Déu. Si es troben amb Jesús se
sentiran alleujats.
Hi ha també cristians cansats de
viure la seva religió com una
tradició gastada. Si es troben
amb Jesús aprendran a viure
confiant en un Déu Pare. Descobriran una alegria interior que
avui no coneixen. Seguiran Jesús no per obligació, sinó per
atracció.
«Accepteu el meu jou, perquè
és suau, i la meva càrrega,
lleugera».
És la segona crida. Jesús no
aclapara ningú. Al contrari, allibera el millor que hi ha en nosaltres, ja que ens proposa viure
fent la vida més humana, més
digna i més sana. No és fàcil
trobar una manera més apassionant de viure.
Jesús allibera de pors i de pressions, no les introdueix; fa créixer la nostra llibertat, no les

nostres servituds;
desperta en nosaltres la confiança,
mai la tristesa;
ens atreu cap a
l’amor, no cap a
lleis i preceptes.
Ens convida a
viure fent el bé.
«Apreneu de mi,
que sóc benèvol i
humil de cor, i trobareu el repòs que tant desitjàveu». És la
tercera crida. Hem d’aprendre
de Jesús a viure com ell. Jesús
no complica la vida. La fa més
clara i més senzilla, més humil i
més sana. Ofereix descans. No
proposa mai als seus seguidors
una cosa que ell no ha viscut.
Per això pot entendre les nostres
dificultats i els nostres esforços,
pot perdonar les nostres malapteses i errors, animant-nos sempre a aixecar-nos.
Hem de centrar els nostres esforços a promoure un contacte
més vital amb Jesús a les nostres comunitats, tan necessitades d’alè, de descans i de pau.
M’entristeix veure que és precisament la seva manera d’entendre i de viure la religió el que
condueix a no pocs, gairebé
inevitablement, a no conèixer
l’experiència de confiar en Jesús. Penso en tantes persones
que, dins i fora de l’Església,
viuen «perdudes», sense saber a
quina porta trucar. Sé que Jesús
podria ser per a elles la gran
notícia. José Antonio Pagola

Va ser dimarts passat que celebràvem una Eucaristia
d’acció de gràcies, compartíem la Paraula i el Pa, que
tantes vegades hi hem acompanyat les famílies i especialment els seus fills que els que feien segons any de
Catequesi Familiar han celebrat la primera comunió
aquest més de maig i juny. Ens hi ha acompanyat tot
l’equip de Litúrgia que ben estretament participa de les
celebracions i les preparen a favor de tota la comunitat.
Ha estat una estona de celebració, pregària i acció de
gràcies, Déu ens ha fet el do de ser Catequistes que
això vol dir el do d’acompanyament, el do de la gratuïtat, el do d’una fe compartida amb la mateixa comunitat i especialment la comunitat familiar que són cada
família que hi participa.
Tant debò, l’Esperit del Senyor continuï acompanyantnos, així hi confiem i amb Ell nosaltres continuem la
seva obra d’evangelitzar, de fer conèixer el Regne de
Jesús. En acabar la celebració en hem reunit a la sala
Claret i hem compartit una llarga estona de sopar, i
d’aquesta manera hem allargat la nostra trobada i convivència. Ara estem a l’espera del nou curs, mentre
passarem un estiu de repòs.
Gràcies a Totes les Catequistes. Gràcies a l’equip de
Litúrgia, que el bon Déu us beneeixi a tots.

HORARIS D’ESTIU
Hores de despatx parroquial: de dilluns a divendres a les 7 de la tarda

(una hora abans de la Missa de 8)

Les Misses són:
Dies feiners a les 20h.
Fes us a les 11:30h. i 20h.
Mones r de les Mínimes:
feiners a les 8 del ma i
fes us a les 10h.

Va ser al voltant d’una taula que Jesús va celebrar el Sant Sopar, l’Eucaris a, i és al voltant de la
taula que nosaltres també refem l’amistat i el treball a favor del Regne.

DIMENGE 14 DURANT L’ANY

PLOU I FA SOL

ORACIÓ INICIAL
Oh Déu, per l’abaixament del vostre Fill
heu aixecat el món, caigut en el mal. Concediu als vostres fidels l’alegria santa i ja
que ens heu alliberat de l’esclavatge del
pecat, doneu-nos la felicitat que mai no
s’acaba. Pel vostre Fill i Senyor nostre.
Amén.

Una expressió ben de casa

SALM 144
Beneirem el Senyor, sempre i en tot lloc.
Us exalçaré Déu meu i rei meu,
beneiré el vostre nom per sempre.
Us beneiré dia rere dia,
lloaré per sempre el vostre nom.
El Senyor és compassiu i benigne,
lent per el castic gran en l’amor.
El Senyor és bo per a tothom,
estima entranyablement
tot el que ha creat.
Que us enalteixin les vostres criatures,
que us beneeixin els fidels;
que proclamin la glòria del vostre Regne
i parlin de la vostra potència.
Totes les obres del Senyor són fidels,
les seves obres són obres d’amor.
El Senyor sosté
els qui estan a punt de caure,
els qui han ensopegat ell els redreça.

Acompanyar els infants.
No és tasca fàcil, tampoc és impossible, però demana que cada dia estiguem més preparats, demana que cada
dia tinguem “la lliçó apresa”. Què els
volem transmetre? Què els volem ensenyar? Nosaltres des de la Comunitat
Cristiana, no volem pas fer altre cosa
que apropar-los a Jesús, al seu Evangeli, que descobreixin el Déu creador i el
seu Fill encarnat, que descobreixin
aquesta Bona Nova que és el seu nou
Regne aquí a la terra.
Per això ens desvivim, per això preparem i per això obrim les portes a les
famílies perquè sigui entre tots que fem
aquest camí.

PREGÀRIES
Sa. Presentem les nostres pregàries al
Pare per tota l’Església, per tota la humanitat, i per nosaltres, dient: Escolteu-nos
Pare.
Per l’Església cridada a portar la pau i la
bondat de Déu a tots els homes i dones.
Escolteu-nos Pare.
Per les vocacions al sacerdoci, al diaconat, a la vida religiosa i a la vida monàstica: Escolteu-nos Pare.
Pels qui estan de vacances, per tots
aquells que voldrien fer-ne i no poden:
Escolteu-nos Pare.
Pels que esta sense feina, pels qui estan
malalts, pels qui els cuiden: Escolteu-nos
Pare.
Per nosaltres, per la nostra obra social La
Taulada, que amb l’ajut de tots la portem
endavant: Escolteu-nos Pare.
ORACIÓ FINAL
Alimentats, Senyor, amb aquests dons
sagrats, us preguem Senyor, que sapiguem aprofitar dignament la seva acció
salvadora i no deixem mai de donar-vosen gràcies. Pel vostre Fill, i Senyor nostre.
Amén.

BATEGEM EL FILL
Aquell dia és una festa a casa, com ho
va ser el dia del seu naixement. A vegades el fill ja s’està preparant per a la
primera comunió, molt bé, d’aquesta
manera ell ja va assumint el què és ser
cristià. En tots els casos, sou els pares
els que acompanyeu a la vida el vostre
fill, sou els pares que l’eduqueu i que
aprengui un estil de vida digne de la
nostra vida i cultura, sou els pares els
primers que esteu orgullosos dels fills
quan amb el seu creixement tenen
èxits en allò que els agrada i que van
orientant la seva vida... També sou els
pares que els ensenyareu en els valors
de la fe cristiana, que no són altres que
viure el Regne de Jesús que és amor,
veritat, justícia, pau i perdó. Mentre al
voltant del seu altar ho celebrem tots.

nostre, quan veiem el cel
cobert de nuvolades, que es
va enfosquin i és mig matí
o mitja tarda, de cop i volta
engega un xàfec que fa córrer l’aigua carrers avall i
que fins i tot a vegades fa
prou de mal... De sobte
amaina la pluja i torna a
sortir el sol, que en pocs
moments en les temperatures d’ara ho eixuga tot...
Potser dura uns minuts i
poc després torna a ploure,
altre front de nuvolades
torna a passar per damunt
nostre. L'home del temps ja
ho ha explicat prou bé, no
ens hi hem fixat gaire i a
vegades ens agafa d'imprevist i acabes remullat o aixoplugat sota una balconada. Plou i fa sol, cantàvem, les bruixes es pentinen... Plou i fa sol les bruixes porten dol...
No sé que hi tenen a veure
de “bruixes” en tot aquest
afer meteorològic, però
nosaltres sí, i quan ja ens
hem fet força grans, ho dic
així, perquè hi ha gent força més gran que jo, ja sabem més o menys el caire
que tindrà la pluja, amb
expressions: Oh! No serà
res! Quatre trons i res més!
Un xàfec d’estiu! No et
preocupis! Ara, la gent del
camp quan veuen el cel en
-enagrint-se de mala manera, ja invocaven a Santa
Bàrbara i a Santa Creu deien: Sant Marc i Santa Creeu, santa Bàrbara no ens
deixeu! No sé si ens escoltaven el Sant Apòstol i la
Santa Bàrbara del trons i
del llamps, però recordo
que el pare tremolava i tenia por de perdre els sembrats, com ara veus imatges
dels arbres fruiters que han
perdut bona part de la collita. Bé, continuarem, veient
que plou i que fa sol i continuarem patint pedregades,
i continuarem invocant els
sants... P. Joan

