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«LÒGICA DE L’EVANGELI: TOTHOM»

LLEGIM EL PAPA FRANCESC. AUDIÈNCIA
3/02/2021
La oración del cristiano hace propia la
presencia sacramental de Jesús. Lo que es externo a nosotros se
convierte en parte de nosotros: la liturgia lo expresa incluso con el
gesto tan natural del comer. La Misa no puede ser solo “escuchada”:
no es una expresión justa, “yo voy a escuchar Misa”. La Misa no
puede ser solo escuchada, como si nosotros fuéramos solo
espectadores de algo que se desliza sin involucrarnos. La Misa
siempre es celebrada, y no solo por el sacerdote que la preside, sino
por todos los cristianos que la viven. ¡Y el centro es Cristo! Todos
nosotros, en la diversidad de los dones y de los ministerios, todos
nos unimos a su acción, porque es Él, Cristo, el Protagonista de la
liturgia.
Cuando los primeros cristianos empezaron a vivir su culto, lo hicieron
actualizando los gestos y las palabras de Jesús, con la luz y la fuerza
del Espíritu Santo, para que su vida, alcanzada por esa gracia, se
convirtiera en sacrificio espiritual ofrecido a Dios. Este enfoque fue
una verdadera “revolución”. Escribe San Pablo en la Carta a los
Romanos: «Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios,
a que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa,
agradable a Dios: tal será vuestro culto espiritual» (12,1). La vida
está llamada a convertirse en culto a Dios, pero esto no puede
suceder sin la oración, especialmente la oración litúrgica. Que este
pensamiento nos ayude cuando se vaya a Misa: voy a rezar en
comunidad, voy a rezar con Cristo que está presente. Cuando vamos
a la celebración de un Bautismo, por ejemplo, Cristo está ahí,
presente, que bautiza. “Pero, Padre, esta es una idea, una forma de
hablar”: no, no es una forma de hablar. Cristo está presente y en la
liturgia tú rezas con Cristo que está junto a ti.

Els evangelis mesuren la realitat amb expressions que desperten un
entusiasme notabilíssim. No són científiques pel que fa a la seva
exactitud. Són expressions col·loquials fortes. Segons el fragment
d’aquest diumenge se’ns diu que els deixebles després de buscar Jesús
i trobar-lo finalment, li recriminen que hagi marxat a un lloc solitari
perquè «tothom l’està buscant». Qui és «tothom»? L’amplitud de
l’expressió és desbordant. És ben cert que Jesús no ve només per uns
quants, sinó que vol comunicar l’amor de Déu a tota la humanitat. Tots
som capaços de trobar, rebre i acollir a Jesús. Aquesta totalitat és la
que, de vegades, es fa difícil d’encabir en les nostres mesures
humanes. El nostre món personal l’anem reduint d’alguna manera a
allò que coneixem, allò que ens serveix, allò que ens funciona, allò que
necessitem. Més enllà d’això, se’ns fa difícil imaginar, somiar…fer un
pas més atrevit…només els homes i dones de gran talent han estat
capaços de fer-ho. També els sants, han estat ferms a no tancar-se en
el seu propi món, sinó a viure ampliant els propis horitzons
existencials.
El papa Francesc ens ha recordat darrerament en el seu escrit Fratelli
tutti, que tots som cridats a viure la veritable religió, que és l’amor, tal
com l’hem aprés de Jesús, amb tothom. Jesús és capaç de fer-nos
adonar que tothom vol ser estimat i tothom és capaç d’estimar,
perquè és el que dona sentit a la nostra vida. Ampliar els nostres
«petits móns» ens porta, tard o d’hora, a un «xoc cultural». No cal anar
lluny. La nostra parròquia és una mostra d’aquest fet. Els cristians som
un poble de pobles. Això ens planteja reptes importants que ens
obliguen a ser creatius per viure l’Evangeli en la nostra realitat diversa i
plural. Aquest reconèixer-nos com a germans només és possible
gràcies a Jesús que ens dona la seva pau, perquè Ell és la nostra pau.
Una pau que ens agermana, que no anul·la les nostres diferències, sinó
que les acull, i les transforma en una solidaritat universal nova, més
harmoniosa, més global, més integradora. No vull pas rebaixar el to de
l’Evangeli, si diu «tothom» és «tothom». No li fem la guitza a ningú.
Ajudem-nos.

Mn. Daniel Palau

HORARIS DE MISSA
Dilluns, dimecres i divendres a les
19h. Dimarts missa compartida a les
19h. Dijous adoració al santíssim a
les 19h. Dissabte a les 20h
Diumenge missa a les 12h.
INTENCIONS
Dissabte 30: Carme Bacarises Jorba.
Família
Aregall-Puigderajols
/
Diumenge 31: Lourdes Guim
Almirall. Montserrat Virella.
++++++++++++++++++++++++++++

HORARIS DE MISSA
Dimarts i dijous a les 9’15h celebració
de la Paraula. Eucaristia: Dissabte
a les 18h i diumenge a les 10’30h.

INTENCIONS
Dissabte 23: Josep Maria Boltà. Josep
Morral Termes. Xavier Mir. Antonia
Tortoras. Jaume Bosch Vendrell. /
Diumenge 24: Montserrat Boltà
Cañellas. Salvador Ros i Dolors Roca i família. Joan Ribas. Josep Martí
Tor.
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PREGÀRIA DELS CONSAGRATS I CONSAGRADES

Déu d’Abraham, d’Isaac i de Jacob,
Pare de nostre Senyor Jesucrist
i Pare nostre, acull la nostra pregària.
Mira amb bondat els nostres anhels
i ajuda’ns a viure amb passió el do de la vocació.
Tu, Pare,
que en el teu projecte gratuït d’amor
ens crides, en l’estabilitat o en la itinerància,
a buscar el teu rostre, f
es que siguem memòria teva.
Sigues font de vida en la soledat i
en la fraternitat,
i que puguem ser, en el nostre temps,
reflex del teu amor.
Crist, Fill del Déu viu,
que caminaves pels nostres carrers
cast, pobre i obedient,
company nostre en el silenci
i en l’escolta,
fes-nos el do
de ser fills teus en tot moment.

