Fes-me testimoni del teu amor, Senyor!
Fes-me testimoni del teu Evangeli, Senyor!
Dóna’m ànim per a no negar que et conec
quan es burlin de tu parlant com d’un mite
i dels teus seguidors com de gent alienada.
Dóna’m força per a no acovardir-me
quan m’adono que ser coherent
amb el teu ensenyament
pot significar pèrdues i obstacles en la societat.
Dóna’m l’alegria de saber que estic amb tu
quan deixo als amics que consideren
una pèrdua de temps la pregària i l’eucaristia.
Dóna’m el valor de superar els respectes humans
i no avergonyir-me de l’Evangeli
quan ser fidel comporta sentir-me «diferent»
de la gent que crea opinió i costum.
Fes-me testimoni del teu amor, Senyor!
«Val més posar el cor a la pregària sense trobar les paraules,
que no pas trobar les paraules sense posar-hi el cor.» (Gandhi)
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu: En
aquell temps, Jesús digué als seus apòstols:
«No tingueu por dels homes. No hi ha cap
secret que tard o d’hora no sigui revelat; no
hi ha res amagat que tard o d’hora no sigui
conegut. Allò que us dic a la fosca, digueu-ho
a plena llum, allò que us dic a cau d’orella,
proclameu-ho des dels terrats. I no tingueu
por dels qui maten només el cos, però no poden matar l’ànima. Tingueu por més aviat del
qui pot perdre a l’infern tant l’ànima com el
cos. ¿No venen dos pardals per pocs diners?
Doncs, ni un d’ells no cau a terra si no ho
permet el vostre Pare. Però a vosaltres, Déu
us té comptats cada un dels cabells. No tingueu por: valeu més que tots els ocells plegats. A tothom que em reconegui
davant els homes, també jo el reconeixeré davant el meu Pare del cel, però a
tothom que em negui davant els homes, també jo el negaré davant el Pare del
cel». [Mt 10, 26-33]
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EL EVANGELIO PARA HOY: Seguir a Jesús sin miedo
El recuerdo de la ejecución de Jesús estaba todavía muy reciente. Por las
comunidades cristianas circulaban diversas versiones de su pasión. Todos
sabían que era peligroso seguir a alguien que había terminado tan mal. Se
recordaba una frase de Jesús: «El discípulo no está por encima de su maestro». Si a él le han llamado Belcebú, ¿qué no dirán de sus seguidores?
Jesús no quería que sus discípulos se hicieran falsas ilusiones. Nadie puede
pretender seguirle de verdad sin compartir de alguna manera su suerte. En
algún momento alguien nos rechazará, maltratará, insultará o condenará.
¿Qué hay que hacer?
La respuesta le sale a Jesús desde dentro: «No les tengáis miedo». El miedo
es malo. No ha de paralizar nunca a sus discípulos. No han de callarse. No
han de cesar de propagar su mensaje por ningún motivo.
Jesús les explica cómo han de situarse ante la persecución. Con él ha comenzado ya la revelación de la Buena Noticia de Dios. Deben confiar. Lo
que todavía está «encubierto» y «escondido» a muchos, un día quedará
patente: se conocerá el Misterio de Dios, su amor al ser humano y su proyecto de una vida más feliz para todos.
Los seguidores de Jesús están llamados a tomar parte desde ahora en ese
proceso de revelación: «Lo que yo os digo de noche, decidlo en pleno día».
Lo que les explica al anochecer, antes de retirarse a descansar, lo tienen
que comunicar sin miedo «en pleno día». «Lo que yo os digo al oído, pregonadlo desde los tejados». Lo que les susurra al oído para que penetre bien
en su corazón, lo tienen que hacer público.
Jesús insiste en que no tengan miedo. «Quien se pone de mi parte», nada
ha de temer. El último juicio será para él una sorpresa gozosa. El juez será
«mi Padre del cielo», el que os ama sin fin. El defensor seré yo mismo, que
«me pondré de vuestra parte». ¿Quién puede infundirnos más esperanza
en medio de las pruebas?
Jesús imaginaba a sus seguidores como un grupo de creyentes que saben
«ponerse de su parte» sin miedo. ¿Por qué somos tan poco libres para abrir
nuevos caminos más fieles a Jesús? ¿Por qué no nos atrevemos a plantear
de manera sencilla, clara y concreta lo esencial del evangelio? [J. A. PAGOLA]
«El amor ahuyenta el miedo y, recíprocamente, el miedo ahuyenta al amor. Y el
miedo no sólo expulsa al amor; también a la inteligencia, la bondad, todo pensamiento de belleza y verdad, y sólo queda la desesperación muda; y al final, el miedo llega a expulsar del hombre la humanidad misma.» (ALDOUS HUXLEY)

Hi tornarà a haver dones diaconesses?
El gran teòleg alemany Karl Rahner, un dels teòlegs catòlics més importants dels
darrers segles, parlant sobre l’ordenació de les dones, deia: «Jo sóc catòlic romà i, si
l’Església em diu que no ordena dones, ho admeto, per fidelitat. Però si em dóna
cinc raons i totes elles són falses, davant l’exegesi i davant la teologia, haig de protestar. Penso que el magisteri que apel·la a aquestes raons falses no creu en el que
diu, o no sap, o menteix o tot alhora. A més, l’Església és infal·lible en qüestions de
fe i de costums (morals); i el tema de l’ordenació de les dones no és de fe, ni de
costums morals, sinó d’administració. Per tant...». Ho deia a Salamanca, l’any 1976.
Carlo M. Martini, arquebisbe de Milà i gran coneixedor de la Bíblia i de la història
de l’Església, afirmava: «en la història de l’Església hi ha hagut diaconesses; per
tant, podem pensar en aquesta possibilitat». (...) «Els grans historiadors de l’Església i els més exigents estudiosos del Nou Testament coincideixen en l’existència de
les dones diaques». I afegia que això «suscitarà moltes dificultats». Ell estava convençut que si es volia ser fidel al model d’Església proposat pel Concili, calia que la
dona s’integrés dins l’estructura de l’Església, perquè els usos i costums que
l’Església ha heretat del passat, la discriminen clarament. Aquesta reforma, urgent,
és una de les assignatures pendents de l'Església catòlica.
A la Síria del s. III, hi havia diaconesses que en el baptisme d’immersió col·laboraven
amb els preveres a l’hora del bateig de les dones. El segle IV es parla del ritu de consagració de diaconesses i es diu que és diferent del dels homes. Hi ha moltes més evidències de la presència de diaconesses, tant a l’Església occidental com a l’oriental.
Sant Pau parla de l’existència de diaconesses els primers anys de l’Església. «Us
recomano la nostra germana Febe, diaconessa de l'església que és a Cèncrees. Acolliu-la en el nom del Senyor, com correspon als qui són del poble sant, i ajudeu-la en
tot el que necessiti de vosaltres, que ella també n'ha ajudat molts, entre els quals
em compto jo mateix» (Romans 16, 1-2).
Si en el passat hi va haver diaconesses, és possible que n’hi torni a haver en el futur.
Avui dia, el papa Francesc ha obert la porta a l’estudi d’aquesta possibilitat. Per què
tants eminents cardenals i bisbes –i molts laics i laiques– s’intranquil·litzen? Amb
l’autoritat que té, el papa hauria pogut signar un decret i tancar definitivament el
tema. Però amb molt d’encert i tota la prudència ha decidit crear una comissió...
I voldria acabar fent un elogi dels conservadors... i també dels progressistes. Perquè
totes dues tendències són imprescindibles dins l’Església... sempre i quan cap de les
dues guanyi per golejada! Si els conservadors guanyen per golejada, l’Església esdevindrà ben aviat un magatzem d’andròmines sense vida... I si són els progressistes els
qui guanyen per golejada... al cap de quatre dies l’Església serà una cosa que ningú
reconeixerà, sense res que recordi que l’Església és ‘també’ una història que l’empalma
amb Jesús el Crist. Ni els uns ni els altres no són propietaris de res!
L’aire que ve de cara és el que fa que l’avió s’envoli. L’avió necessita trobar resistència,
però no pas una paret! És bona, i fins i tot necessària, la resistència conservadora,
sempre i quan la resistència no sigui una paret. Seria catastròfic! [PERE CODINA-MAS]

Petites informacions
S’han anul·lat
els campaments
i colònies
d’aquest estiu

Ja fa uns dies, les famílies dels nens i nenes de l’Esplai
van ser informades de la decisió presa d’anul·lar les colònies i campaments previstos per aquest estiu. – No ha
estat una decisió fàcil, perquè en el fons és que s’hauria
volgut, era fer-les. Però davant la quantitat de mesures
que es demanen per disminuir un risc que mai no desapareix del tot, s’ha optat finalment per no fer-les.

Primeres Comunions,
ajornades a setembre
octubre

Aquesta setmana s’ha convocat una reunió a la parròquia del Cor de Maria amb els pares i mares dels nens/es
que havien de fer la comunió el passat mes de maig. La
previsió és ara de celebrar-les aquests dies: el diumenge
20 de setembre; i el cap de setmana 3 i 4 d’octubre.

Inscripcions catequesi

Les inscripcions a la Catequesi per al curs 2020-2021 es
podran fer online a partir de l’1 de juliol. A la Xarxa de la
setmana que ve (serà el darrera!) donarem més detalls.

HORARIS

COR DE MARIA

SANT TOMÀS

Diumenges i festius

11:45
13:00 (Castellano)
20:00

10:00 (Castellano)
11:30

Dissabte

—
20:00

11:00
19:30

De dilluns a divendres

20:00

11:00

L’economia de les nostres parròquia, encara
Posem els números de c/c de les parròquies, per a aquelles persones que s’estimin
més fer l’aportació des de casa. Gràcies a tots i totes, no cal dir! Els comptes són:
Cor de Maria IBAN ES53 2100 3281 1625 0001 3087
Sant Tomàs
IBAN ES11 2100 3281 1125 0000 7589
Si us interessa que aquest donatiu desgravi (en la declaració de l’any que ve) ho
teniu molt senzill: Al final de la transferència feu constar les vostres dades: Nom, DNI
i telèfon de contacte. Tindrem molt de gust a contactar amb vosaltres...
Parròquia del Cor de Maria: P. Claret, 45-47 (08025 / Tlf. 93 458 60 76)
Parròquia de Sant Tomàs d’Aquino: Església: Roger de Flor, 245 (08025 Bcn)
Comunitat dels Claretians: 93 476 68 34. // Mòbil parroquial: 609 23 47 67

