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AHIR,
AVUI,
DEMÀ

1. Continuant la reflexió que encetàvem en el darrer
número 736 de lAhir, Avui, Demà, creiem que és essencial
donar una veritable importància al fet que Maria, la nostra
patrona, és primer de tot mare i Mare de Crist, el Déu
encarnat. Aquest és el sentit més important de la nostra
patrona i el que ens cal ressaltar damunt de tot.
Daltra banda, hem trobat el lligam en què Pau VI es va
fonamentar per unir Santa Maria Mare de Déu i la jornada
que va dedicar a la Pau del món pel primer dia de lany.
Don va treure la idea daquest lligam?
En el breviari, entre els textos que corresponen a la
solemnitat de la Mare de Déu, a lhora de Laudes, shi troba
un bell text del profeta Miquees. En aquest text el lligam
de linfantament de Crist i la Pau a la qual es referia Pau
VI és ben clar.
Aquesta és una profecia de lAntic Testament.
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 Més tu, Betlem Efratà, malgrat que ets la menor
entre les famílies de Judà, de tu ha de sortir aquell que ha
de dominar Israel i té antics orígens des de temps remots.
Per això Ell els abandonarà fins al temps que doni a
llum la que ha de donar a llum.
Llavors la resta dels seus germans tornarà als fills
dIsrael.
Ell salçarà i pasturarà amb el poder del Senyor, amb
la majestat del nom del Senyor el seu Déu.
Tornaran a Israel perquè llavors Ell serà gran fins als
confins de la Terra.
Ell serà la Pau. (Mi 5:1-6)
2. Un element que també caldria ressaltar és el de
lalegria, lalegria de la Mare a punt de tenir el seu Fill,
però també la nostra alegria de rebre entre nosaltres el
Déu encarnat. Alegria que va ser també, en paraules de
Pau VI, la que lEsglésia dOrient i dOccident, tots junts,

lany 431 a Efes proclamava el dogma de Maria Mare de Déu: heus aquí la
dona humil, esclava del Senyor, infantant el Crist i esdevenint, per aquest
motiu, enaltida entre totes les dones i, per aquesta raó, Amb joiós entusiasme
de fe, els pares conciliars sajuntaven als cristians de la ciutat dEfes, que
amb atxes i llums els acompanyaren fins als seus respectius domicilis.
Aquesta alegria és també i sobretot lalegria del rostre de lInfant acaronat
a la falda per la Mare. És, sens dubte, lestampa més bonica entre les analogies
de la Pau i, potser, fins i tot la seva imatge més intensa, ja que hi convergeixen
conceptes indispensables: lamor, el respecte, la confiança, la seguretat, la
tranquil·litat, etc.
3. [...] La Verge Maria, des de leternitat predestinada a Mare de Déu
conjuntament amb lEncarnació del Verb diví, per designi de la divina
Providència fou en aquest món Mare excelsa del diví Redemptor, col·labo
radora molt més generosa que els altres i humil esclava del Senyor. Concebent
Crist, infantant-lo, nodrint-lo, presentant-lo al Pare en el Temple, patint
amb el seu Fill que moria a la creu, amb obediència, fe, esperança i caritat
fervorosa, col·labora de manera totalment singular a lobra del Salvador, a
fi de restaurar la vida sobrenatural de les ànimes. Per això ens és Mare en
lordre de la Gràcia. (Lumen Gentium, Cap. 8-61)
Aquest és un bon resum conciliar de qui és Maria Mare de Déu, gràcies
a la qual, com ens expressa la imatge que presideix la nostra Basílica,
nosaltres descobrim en el seu braç amorós que ensenya Jesús, el camí
veritable que ens porta a la casa del Pare.
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Onada de fred, onada de vergonya.
Quan llegim aquestes línies estarem ja de ple o haurem acabat de passar la
setmana dels barbuts, tradicionalment anomenada així a casa nostra perquè els
dies 15, 16 i 17 de gener, corresponen respectivament als sants Pau ermità, Maur
abat i Antoni abat. Aquesta denominació prové del fet que els tres sants són
representats a la iconografia lluint llargues barbes. La setmana dels barbuts és
considerada, ja dantuvi, la més freda de lany.
No és doncs per a ningú cap sorpresa que arreu del continent venen uns dies
durs, sobretot per als qui disposen de pocs mitjans per endolcir la inclemència
de la climatologia.
I és en aquest punt que hem de tombar la vista cap a la gent que, a no massa
quilòmetres de la nostra confortabilitat, samuntega en camps de refugiats sense
les mínimes condicions, sense la mínima dignitat, per passar aquests dies.
Homes, dones, infants i avis, que ben bé podríem ser nosaltres mateixos, ho
passaran molt malament davant els nostres ulls.
Copiem aquí, totalment congelats, un article den Carles Capdevila al diari
Ara del passat divendres 13 de gener. Què podríem fer, a banda de pregar, per
donar-los escalf?
Ve lonada de fred més dura des de fa cinc anys, i el departament de Salut
constata que la grip va creixent i sesperen pics de lepidèmia la setmana que
ve. El que ens ha deixat glaçats aquesta setmana és veure les imatges dels
refugiats a Grècia subsistint a 12 graus sota zero, dormint en tendes de
campanya, amb unes mantes gelades. Qui no pugui empatitzar amb aquesta
realitat i avergonyir-se dels mínims que no els garantim és que té el cor congelat.
El nostre serà un fred dur però majoritàriament (aquí tenim encara pobresa
energètica) combatut amb bones calefaccions i roba tèrmica. Quan el fred sigui
màxim ens recomanaran que no sortim de casa: aquest és el moment clau per
recordar com el cinisme europeu (Brusel·les no permet desplaçar al continent
alguns milers de refugiats) impedeix a tots aquests desplaçats no sortir de casa,
perquè no tenen casa, perquè ja viuen al carrer. I si ens imaginem com seria
el panorama sense les ONG i els voluntaris a peu de camps, els que apareixen
amb mantes i tapen mínimament els forats de la vergonya, el fracàs assistencial
és de jutjat de guàrdia.
No ens po
dem cansar de repetirho. I de comparar-nos:
no com a consol as
sumint que alguns ho
passen molt pitjor, sinó
com a crida urgent a
lactuació da-questes
nostres insti-tucions que
actuen amb una sang
tan freda.
Carles Capdevila

Acceptar-se
Envellir.
Confessar-se un mateix
i dir-ho ben alt.
No pas per veure com protesten els amics.
Dir-ho en veu alta,
per habituar-shi un mateix
i per conformar-hi ja els gustos
i prohibir-se allò que encara el dia abans
un hom es permetia.
Acceptar-se de ser el que un és
i de no ser sinó això.
Fer el que és capaç de fer i no fer sinó això.
I trobar-hi la felicitat.
Jacques Leclerc
LA JOIA DENVELLIR
(cita un profeta del segle XVI)

Exposició de pintura a
benefici de Dit i Fet
Lexposició de pintura a benefici de Dit i Fet
ha tingut un excel·lent acollida entre nosaltres.
A moltes cases els Reis hi han deixat alguns
daquests paisatges i marines. Ho ha afavorit,
sens dubte, lajustat preu dels quadres que ens
ha animat a fer-ne una bona provisió. Encara
podeu adquirir-ne demanant al personal de
lentrada o al sagristà que us acompanyin als
locals on estan exposades les obres i allí podreu
triar, remenar, i col·laborar amb aquesta entitat
que tanta ajuda presta a les persones que acull.
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Despatx parroquial

El despatx parroquial és
lindret dacollida de la
parròquia on us atendrem a
SAGRISTIA I DESPATX qualsevol hora.
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