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SEMBRAR
En acabar el relat de la paràbola
del sembrador, Jesús fa aquesta
crida: «Qui tingui orelles, que
ho senti». Se’ns demana que
prestem molta atenció a la paràbola. Però, en què hem de reflexionar? En el sembrador? En la
llavor? En els diferents terrenys? Tradicionalment, els
cristians ens hem fixat gairebé
exclusivament en els terrenys
en què cau la llavor, per a revisar quina és la nostra actitud en
escoltar l’Evangeli. No obstant
això és important prestar també
atenció a la sembra i a la seva
manera de sembrar. És el primer que diu el relat: «El sembrador va sortir a sembrar». Ho
fa amb una confiança sorprenent. Sembra de manera abundant. La llavor cau i cau per tot
arreu, fins i tot on sembla difícil
que pugui germinar. Així ho
feien els pagesos de Galilea,
que sembraven fins i tot a la
vora dels camins i en terrenys
pedregosos. A la gent no li és
difícil d’identificar la sembra.
Així Jesús sembra el seu missatge. El veuen sortir cada matí
a anunciar la Bona Notícia de
Déu. Sembra la seva Paraula
entre la gent senzilla, que l’acull, i també entre els escribes i
fariseus, que el rebutgen. Mai
no es desanima. La seva sembra
no serà estèril. Desbordats per
una forta crisi religiosa, podem
pensar que l’Evangeli ha perdut
la seva força original i que el
missatge de Jesús ja no té força

per atreure l’atenció de l’home i la dona d’avui. Certament, no és el moment de
«collir» èxits cridaners, sinó
d’aprendre a sembrar sense
descoratjar-nos, amb més
humilitat i veritat. No és
l’Evangeli el qui ha perdut
força humanitzadora; som
nosaltres els qui l’estem
anunciant amb una fe feble i
vacil·lant. No és Jesús el qui
ha perdut poder d’atracció.
Som nosaltres els qui el desvirtuem amb les nostres incoherències i contradiccions.
El papa Francesc diu que,
quan un cristià no viu una
adhesió forta a Jesús, «aviat
perd l’entusiasme i deixa d’estar segur d’allò que transmet, li
falta força i passió. I una persona que no està convençuda, entusiasmada, segura, enamorada,
no convenç ningú». Evangelitzar no és propagar una doctrina,
sinó fer present enmig de la societat i en el cor de les persones
la força humanitzadora i salvadora de Jesús. I això no es pot
fer de qualsevol manera. El més
decisiu no és el nombre de predicadors, catequistes i ensenyants de religió, sinó la qualitat evangèlica que puguem irradiar els cristians. Què encomanem? ¿Indiferència o fe convençuda? ¿Mediocritat o passió per
una vida més humana?
José Antonio Pagola

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.

FESTA DE LA MARE DE DÉU
DEL CARME
Aquest diumenge és també la festa del Carme, una devoció mariana força estesa arreu del poble cristià, en
qualsevol lloc del món. Nosaltres, els Missioners Claretians vam ser fundats en aquest dia, de la festa del
Carme, un 16 de juliol de fa ja 168 anys. No són molts
anys, però en aquest temps la Congregació Missionera
estesa arreu del món ha portat la Bona Nova de Jesús
amb vocació, amb sacrifici, des de qualsevol posició,
cercant sempre el Regne de Jesús. I una prova de la
fidelitat dels seus missioners són els centenars de màrtirs que van donar la vida en defensa de la seva vocació
i de la seva fe cristiana. Recordem els 109 missioners,
que seran beatificats a Barcelona el dia 21 d’octubre,
en el temple de la Sagrada Família.

DIA 25 SANT JAUME
En decret del Sr. Arquebisbe, del 4 de juliol del 2017,
eximeix del compliment dominical als feligresos que
en la seva població no sigui festiu, recordant que
aquest dia és de precepte.

LA XAMORA
Quan llegireu això la festa
estarà a mig celebrar, haurem fet el concurs de truites
del divendres, s’haurà donat
premis als guanyadors, i
també un homenatge a les
Senyores grans del barri,
que moltes vegades sense
dir res han fet una gran labor de treball i de vida; a
més del sopar festiu del divendres i el sopar de carrer
que organitzen alguns amb
molta animació, festes nocturnes que s’allarguen fins
que faci falta. La Missa al nostra Santuari, per agrair a
la Verge la seva protecció amb la cinta nova de l’any
en curs, i que ja en van una bona colla d’anys. Tot plegat la festa del nostre barri que és un signe de fraternitat i de bona companyonia. Cal felicitar-nos i felicitar
la junta que tira endavant i ho fa possible.

DIUMENGE 15 DURANT L’ANY
ORACIÓ INICIAL
Oh Déu, que feu veure als esgarriats la
llum de la vostra veritat, perquè puguin
trobar el bon camí; concediu als qui es
professen cristians de rebutjar el que és
contrari a aquest nom i de seguir el que li
escau. Pel vostre Fill, Jesucrist i Senyor
nostre. Amén.
SALM 64
Serviu el Senyor, amb alegria.
Vetlleu la terra i la regueu,
l’enriquiu a mans plenes.
El rierol de Déu desborda d’aigua
preparant els sembrats.
Fecundeu la terra amarant els seus solcs,
aplanant els terrossos
ablanint-la amb els xàfecs,
i beneïu el que hi germina.
Coroneu l’anyada amb l’abundor
que cau del cel,
la fertilitat regalima de la vostra carrossa.
Aclama joiós l’herbei de l’estepa,
s’engalanen els turons.
Les prades es vesteixen de ramats,
les valls cobertes de blat,
aclamen joioses i canten.
PREGÀRIES
Sa. Unim-nos ara en la pregària i presentem-li al Pare tot dient:
Escolteu-nos Pare.
Preguem per l’Església, per tot s els batejats, cridats a seguir Jesús i donar testimoni de fe i d’amor: Escolteu-nos Pare.
Avui festa del Carme preguem pels pescadors, pels mariners, per tots els qui treballen a la mar i per les seves famílies:
Escolteu-nos Pare.
Preguem pels religiosos i religioses carmelites, dedicats a la pregària i a fer vida
la presència de Déu en el món:
Escolteu-nos Pare.
Pels infants, adolescents i joves que
aquests dies participen en campaments,
colònies i casals d’estiu:
Escolteu-nos Pare.
Preguem pels aturats, els malalts, els sense sostre, i per tots els empobrits:
Escolteu-nos Pare.
Per tots nosaltres, per tots els membres de
la nostra comunitat cristiana:
Escolteu-nos Pare.
ORACIÓ FINAL
Senyor, fes-me constant i fidel en l’escolta de la teva paraula, perquè no torni a tu
sense haver-me fecundat. Ensenya’m a
escoltar-te amb el cor obert a pregar des
de la teva Paraula, que no hi busqui solucions màgiques, ja que la teva Paraula és
viva i eficaç i em sonarà a Bona Nova per
a la meva vida. Que jo sigui terra bona
per donar fruit. Amén.

SOLIDARITAT
Un estudi fet per una entitat responsable,
constata que les persones que cobren 800€
en el seu salari, viuen en la pobresa o hi
viuran da qui ben a prop. Què hem de fer? I
què poden fer els qui cobren 400€? Diuen
que a l’estiu tota cuca viu, però crec que
serà un estiu i un hivern, un any i un altre,
que no s’acabarà mai.
Des d’aquí faig una crida, per ajudar-nos
a acabar el nostre menjador, que prou
falta ens fa i ens farà... Tan de bo m’equivoqui!!!

NO HAURÍEM DE
MENJAR XOCOLATA
Llegia en una revista amb notícies d’Àfrica,
que per la baixada del preu del cacau els
agricultors de l’Àfrica central, han de treballar molt més per a produir-ne més i poder
adquirir alguna cosa per a viure. Total que
als nens s’ha acabat d’anar a l’escola i a
treballar a recollir el cacau. Nosaltres, els
europeus, que consumim la xocolata, no ens
hauríem d’avergonyir de menjar-ne a preu
de nens sense escola? Diu l’autor, “la crisi
és el medi natural de vida dels empobrits”,
igual que les oportunitats econòmiques i
financeres es converteixen en la “peixera”
dels qui neden en l’abundància dels enriquits.

UN ACRÒSTIC A L’ENTRADA
Fe, perquè no t’ofeguis, perquè confiïs en
aquest Amic que està ansiós de passar amb tu
aquest estiu.
Entrega, es pot i s’ha de viure amb passió i
entrega generosa, sense especulacions, sense
llançar les engrunes... també a l’hivern, i a la
primavera i a la tardor, però quan més a l’estiu.
Llibertat, no pas per fer el que et doni la gana,
sinó per sentir-se lliure dels petits dimonis que
constantment ens estan provocant per fer-nos
caure en alguna esclavitud o dependència.
Inconformisme, per no fer el mateix de cada
estiu, les mateixes platges, els mateixos
“xiringuitos” els mateixos passejos, les mateixes
festes, o el pitjor el mateix “buit” del cor de tots
els anys.
Çomençament, o final de moltes coses. Final
d’un curs, final d’un treball, final d’un campionat, final d’una carrera. Però també inici esperançador d’un futur carregat de ganes i ple
d’il·lusions.

Encontre, tot els casos que no sigui un estiu
més, que sigui un estiu de trobada i encontre en
allò que més et pot omplir...
Saber, aprendre, anar més enllà del que saps, i
aprofundir en algun coneixement més fins i tot
més enllà de les teves fronteres.
Tenacitat, perseverança, acabant les coses o
petits projectes que t’havies proposat per aquest
estiu, refer alguna amistat, per exemple.
Inici, de nous camins, de nous projectes, de
saber-ho projectar per tot l’any ara que disposes
de tot el temps que t’envolta.
Utopia, res ho ha de ser, tot ha de ser factible,
per més difícil que ho sembli, la “utopia” més
gran és creuen en el projecte de Jesús que és el
nou Regne: d’amor, veritat, justícia, pau i perdó.

TANCAT
M’ha passat aquesta setmana,
he anat a un parell d’establiments hi he trobat que estava
tancat, potser massa matí en
un d’ells, l’altra hi havia un
cartell: tancat fins tal dia, la
qüestió que no he pogut fer la
gestió en aquell moment,
mentre al passeig anaven
muntant parades perquè a mig
matí estigui tot a punt. Jo potser m’he avançat massa,
m’havia fet el meu pla per a
realitzar de bon matí i a les
primeres de canvi ja falla,
llavors he hagut de canviar
una mica el projecte del matí i
esperar a veure si allí on volia
anar ja estarà obert. Mentre
he ocupat una bona estona al
meu despatx endreçant, posant papers al seu lloc, documents a la seva carpeta, fer
algunes còpies del FULL de
la setmana passada, ja que
s’havien exhaurit i sempre hi
ha alguna persona que l’agafa. Bé, que no he pas perdut
el temps. I això és important
no perdre el temps, saber-se
organitzar per a anar realitzant el pla del dia i el pla de
la vida. Trobar portes tancades, com ha estat el cas d’un
matí d’aquesta setmana, no és
tant greu com trobar les portes tancades al cor de les persones. Per la qüestió que sigui
hem tancar el cor i no hi deixem passar ningú, això és
més greu. Ens caldrà llavors,
examinar-nos veure on ens
situem de més a prop o més
lluny per entreveure una escletxa i poder tornar a relacionar-nos. No insistirem a trucar una i altra vegada, aquesta
insistència seria pitjor encara,
però si tenim ganes que aquell cor tancat torni a obrirse no passarem mai de llarg.
Sort en tenim que el Cor del
Senyor, està sempre obert i
esperant, recordo l’evangeli
del diumenge passat quan diu:
veniu a mi quan esteu cansats
i afeixugats i trobareu el repòs que tant desitjàveu, perquè jo sóc benèvol i humil de
cor. A les persones, en especial els creients, ens cal tenir
present aquestes paraules de
Jesús. Saber-nos apropar a Ell
facilitarà un dia que aprenguem a obrir les nostres portes, les dels cors; les dels comerços ja les obriran per no
perdre clients. P. Joan

