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LA IMPORTÀNCIA
DE LES PETITES
COSES
Al cristianisme li ha fet molt de
mal al llarg dels segles el triomfalisme, la set de poder i l’afany
d’imposar-se als seus adversaris. Encara hi ha cristians que
enyoren una Església poderosa
que ompli els temples, conquereixi els carrers i imposi la seva
religió a la societat sencera.
Hem de tornar a llegir dues petites paràboles en què Jesús deixa clar que la tasca dels seus
seguidors no és construir una
religió poderosa, sinó posar-se
al servei del projecte humanitzador del Pare -el regne de Déusembrant petites «llavors» d’Evangeli i introduint-lo en la societat com a petit «ferment»
d’una vida humana. La primera
paràbola parla d’un gra de mostassa que se sembra al camp.
Què té d’especial aquesta llavor? Que és la més petita de
totes, però, quan creix, es converteix en un arbust més gran
que les hortalisses. El projecte
del Pare té uns començaments
molt humils, però la seva força
transformadora no la podem ara
ni imaginar. L’activitat de Jesús
a Galilea sembrant gestos de
bondat i de justícia no és res
grandiós ni espectacular: ni a
Roma ni en el Temple de Jerusalem són conscients del que
està succeint. El treball que realitzem avui els seus seguidors
sembla insignificant: els centres
de poder l’ignoren. Fins i tot els
mateixos cristians podem pensar que és inútil treballar per un
món millor: l’ésser humà torna
una i altra vegada a cometre els
mateixos horrors de sempre. No
som capaços de captar el lent
creixement del Regne de Déu.
La segona paràbola parla d’una

dona que introdueix una
mica de llevat en una
massa gran de farina. Sense que ningú sàpiga com,
el llevat va treballant silenciosament la massa
fins a fermentar-la completament. Ai-xí succeeix
amb el projecte humanitzador de Déu. Una vegada que
és introduït en el món va transformant calladament la his-tòria
humana. Déu no actua imposant
-se des de fora. Humanitza el
món atraient les consciències
dels seus fills cap a una vida
més digna, més justa i més fraterna. Hem de confiar en Jesús.
El regne de Déu sempre és una
cosa humil i petita en els seus
començaments, però Déu està ja
treballant entre nosaltres promovent la solidaritat, el de-sig
de veritat i de justícia, l’anhel
d’un món més feliç. Hem de
col·laborar amb ell seguint Jesús. Una Església menys poderosa, més desproveïda de privilegis, més pobre i més propera
als pobres serà sempre una Església més lliure per a sembrar
llavors d’Evangeli i més humil
per a viure enmig de la gent
com a ferment d’una vida més
digna i més fraterna.
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 fesus a les 10h.

DIA 25 SANT JAUME
Proper dimarts dia 25 sant Jaume Apòstol
Un dels dotze Apòstols escollit pel Senyor per a anunciar la Bona Nova. És germà de Joan i tots dos eren
pescadors socis de Pere, sembla ser, pel mateix relat
evangèlic. Els dos germans van ser presentats a Jesús
per la seva mare perquè poguessin seure al seu costat
en el nou regne, això va causar enveja als altres deixebles i Jesús reunint-los a tots els va donar aquest consell: Entre vosaltres no ha pas de ser així, els diu Jesús, ja sabeu que els qui figuren com a governants de
les nacions les dominen com si en fossin amos, i que
els grans personatges les mantenen sota el seu poder.
Però entre vosaltres no ha de ser pas així: qui vulgui
ser important enmig vostre, que es faci el vostre servidor i qui vulgui ser el primer, que es faci l'esclau de
tots; com el Fill de l'home, que no ha vingut a ser servit, sinó a servir i a donar la seva vida com a rescat
per tothom. Jaume va ser el primer en vessar la sang
per fidelitat a Jesús, el rei Herodes el va decapitar. (Ac, 12,1)

La força de l’enemic no vencerà...
(I jo et dic que tu ets Pere, i sobre aquesta pedra
ediﬁcaré la meva Església, i les forces del reialme
de la mort no la podran dominar. Mt 16,18)
Mn. Norbert Miracle ha fet un escrit que crec prou
interessant a la revista “El Bon Pastor” tulat “ESCAC A
L’ESGLÉSIA”. Ell fa un recorregut a diversos mitjans de
comunicació, i els diversos par ts polí cs que, escriu
ell, no tenen altre “afany” que destruir tot allò que
sigui catòlic i cris à, vingui d’on vingui i del caire que
sigui. Qualsevol no cia que apareix ens els mitjans, si
pot ser matèria de descrèdit, ho remarcaran amb tulars que es vegi primer, i ho facin encara més gros. De
part d’ells no hi ha cap reconeixement del que l’Església o els cris ans, han fet per bo o important que sigui.
Cal esborrar tot això, i fer fora de tot àmbit qualsevol
“privilegi” que afavoreixi una ac vitat la que sigui, educa va, de promoció humana, de solidaritat. Un llistat
que preveu arraconar i fer fora del tot, a tot el que sigui cris à.
Penso, carai! Sort que el Crist ens va portar un nou
regne d’amor, veritat, jus cia, pau i perdó. Sort que la
seva doctrina, les Benaurances, no respiren altra cosa
que solidaritat per a tots els humans sense dis nció.
Sort que inspirats en l’Evangeli de Jesús hem creat el
menjador social La Taulada! Sort que som humans i
equivocant-nos, ara i abans, també hem sabut redreçar les coses. La cugula està sembrada enmig del blat,
i fa mal, tant, que voldria eliminar el blat. Però això no
serà mai. L’Esperit del Senyor, és tant fort que en surt
vencedor i viu enmig de tot. Això sí, hem de caminar
com a “pe ta” comunitat, però també com a pe t gra
de mostassa i pe ta porció de llevat, amb humilitat.
P. Joan

DIUMENGE 16 DURANT L’ANY
ORACIÓ INICIAL
Sigueu propici, Senyor, als vostres servents i doneu-nos abundosament els dons
de la gràcia; perquè fervents en la fe, en
l’esperança i en la caritat, perseverem fidels en la guarda dels vostres manaments.
Pel vostre Fill, Jesús i Senyor nostre.
Amén.
SALM 85
La bondat i l’amor del Senyor, duren per
sempre, duren per sempre...
Vós Senyor, sou indulgent i bo,
ric en l’amor per a tothom que us invoca.
Senyor, escolteu la meva pregària,
escolteu la meva súplica.
Tots els pobles que heu creat
vindran a fer-vos homenatge
i glorificaran el vostre nom.
Diran: “sou gran, Senyor,
i són prodigioses les vostres obres,
vós sou l'únic Déu”.
Vós, Senyor, sou compassiu i benigne,
lent per al càstig, fidel en l’amor,
mireu-me, apiadeu-vos de mi.
PREGÀRIES
Avui amb la teva paraula, Senyor, ens ensenyes a ser pacients:
Fes que en les nostres vides s'omplin els
nostres cors de la teva paciència que ens
ajudarà a conviure amb major fraternitat.
Sabem que entre nosaltres hi ha molta cugula sembrada, que fa anar malament a
moltes famílies:
Et preguem que purifiquis els nostres
cors i pensaments, així d’aquesta manera siguem testimonis de la teva bondat.

SOLIDARITAT

Un nom prou conegut arreu de la

Anem treballant en el nou local de La
Taulada, ja s’està enrajolant les parets
de la cuina i han posat els desguassos i
tenim instal·lada la càmera congeladora,
per poder-hi anar posant aliments. I es va
treballant cada dia, accelerant per tenir-ho
a punt aviat. També agraïm a les persones
i entitats que ens van ajudant, amb els recursos que ens fan arribar. A tots moltes
gràcies.
Mentre cada dia es va servint aliments al
lloc actual en horari de matins a una colla
d’usuaris que ho necessiten.

DIPOSEM DE...
Al nostre magatzem disposem de dos cotxets per a nadons complerts amb un estat
perfecte de conservació.
També tenim algunes portes i algunes TV
amb TDT... qui ho necessiti que passi pel
despatx.
Aquestes dies hem ofert ajut a persones,
cada dia estem socorrent que no poden
arribar a final de mes, hem pagat DNI,
alguns viatges, farmàcia...

FESTA MAJOR DE LA XAMORA
Hi hem participat de ple, amb una Missa
solemne de diumenge passat, deixant als
peus de la Verge del Lledó un bonic centre
de flors i hem participat de les festes del
barri, hem experimentat el bon veïnatge
que hi ha entre tots. Mereix especial atenció a les àvies del barri, que van ser reconegudes i obsequiades.

Ens dius que el teu Regne és com un gra
de mostassa, que és molt petit:
Omple’ns a tots de la teva humilitat i així
sense orgulls ni vanitats aconseguim crear aquest cel nou i aquesta terra nova.
Dóna’ns, Senyor entranyes de misericòrdia sense jutjar mai ningú:
Així, serem més compassius i de cor senzill per defensar el pobre i l’indigent.
ORACIÓ FINAL
En acabar aquesta celebració, Senyor, on
hem escoltat la teva Paraula i hem participat del teu pa, fes siguem capaços d’eliminar l’home envellit en el pecat i per la
teva força portem al món consol als tristos
i esperança als abandonats, mentre rebem
el teu amor cada dia. Amén.

CARMES

SANT JOSEP OBRER
Serà el dia 6 d’agost amb tot el que s’està
preparant per a la seva festa que imagino
que com cada any serà ben reeixida.

feligresia cristiana. M’he trobat
aquest nom de Carme més enllà
de les nostres fronteres en els racons més insospitats. És un dels
noms amb els quals venerem la
Mare de Déu, i no hi ha parròquia
a Catalunya i fora de Catalunya
que no hi falti una capella dedicada a la Mare de Déu del Carme, oi
més si és la patrona del temple.
Què té de particular aquesta devoció? Al segle XVIII la festa de la
Mare de Déu del Carme va començar a ser celebrada pels integrants de la marina catalana gràcies a la difusió d'una llegenda que
explica com l'escapulari carmelità
va salvar un vaixell que es trobava a la deriva enmig d’un ferotge
huracà. A la costa catalana, fou
l’almirall mallorquí Antoni Barceló Pont de la Terra qui, en promocionar la festivitat entre els seus
mariners, va popularitzar la devoció per la Mare de Déu del Carme
o Stella Maris. Són nombroses les
localitats que li celebren festes per
tal de demanar-li protecció davant
dels perills del mar. En la majoria
se celebra una vistosa processó
que comença a terra ferma i que
després es converteix en marítima, amb la imatge de la Mare de
Déu del Carme col·locada en un
vaixell especial, ben guarnit i
acompanyat per una comitiva
formada per tot tipus d’embarcacions. Molts pobles de la nostra
costa tenen aquesta patrona i els
mariners s’hi posen sota la seva
protecció, quan surten a la mar a
pescar o a fer les seves travessies.
Hi ha les Congregacions Religioses, Carmelites de diverses rames,
que són les que van promocionar
aquesta devoció Mariana. Vull
remarcar les Carmelites de la Caritat, Vedrunes, (ara en Capítol
General a Vic) que van ser presents al nostra Santuari i van salvar la nostra imatge del Lledó.
Corrent per la nostra geografia
m’he trobat amb col·legis Vedruna per tot arreu, amb el nom del
Carme. També a Valls hi ha les
Germanes Carmelites Missioneres
Teresianes (Monges de la Vetlla).
Van arribar a la ciutat de Valls
l'any 1910 amb la finalitat de cuidar malalts a les seves pròpies
cases, tan de dia com de nit, i
també de crear una escola nocturna per a les noies que treballaven
durant el dia. Ara porten la Residència de gent gran com tots molt
bé coneixem. I encara que no siguin de cap germandat, hi ha unes
catequistes que porten el nom de
Carme i que dediquen el seu
temps a la nostra catequesi Familiar. Que la Verge del Carme ens
acompanyi. P. Joan

