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Si no vas a Missa estes Lectures t’acostaran a una sintonia més clarificadora, solidària i bella. Si vas, et serviran de record i
preparació. I si no hi vas, però vols anar, t’ajudaran a acostar-te a la porta.

LECTURES del DIUMENGE XIV de DURANT L’ANY
(CICLE A)
Lectura del llibre del profeta Zacaries
9, 9-10
El Senyor diu:
– «Alegra't, ciutat de Sió. Aclama, ciutat de Jerusalem. El teu
rei fa la seua entrada. És bo i salvador, muntat humilment en
un ase, en un pollí, fill de somera.
Bandejarà d'Efraïm els carros de guerra, allunyarà de
Jerusalem els cavalls, i els arcs dels guerrers seran bandejats.
Dirigirà a tots els pobles paraules de pau, i el seu domini
s'estendrà d'un mar a l'altre, des del Gran Riu fins a l'extrem
del país.»
Paraula de Déu.
salm responsorial
R/
Beneiré el vostre nom per sempre,
Déu meu i rei meu.
Vos exalçaré, Déu meu i rei meu,
beneiré el vostre nom per sempre.
Vos beneiré dia rere dia,
lloaré per sempre el vostre nom. R/
El Senyor és compassiu i benigne,
lent per al castic, gran en l'amor.
El Senyor és bo per a tots,
estima entranyablement
tot allò que ell ha creat. R/
Que us enaltisquen les vostres criatures,
que us beneïsquen els fidels;
que proclamen la glòria del vostre Regne
i parlen de la vostra potència. R/
Totes les obres del Senyor són fidels,
les seues obres són obres d'amor.
El Senyor sosté els qui estan a punt de caure,
els qui han entropessat, ell els redreça. R/

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de
Corint 8, 9.11-13
Germans, vosaltres no viviu segons les mires de la
carn sinó segons les de l'esperit, perquè l'Esperit
de Déu habita en vosaltres, i, si algú de vosaltres
no tinguera l'Esperit de Crist, no seria de Crist. I, si habita en
vosaltres l'Esperit d'aquell que va ressuscitar Jesús d'entre els
morts, també, gràcies al seu Esperit, que habita en vosaltres,
aquell, que va ressuscitar el Crist d'entre els morts, donarà la
vida als vostres cossos mortals.
Per tant, germans, nosaltres tenim un deute, però, no amb la
carn, que ens obligaria a viure com demana la carn. Perquè,
si visquéreu així, moriríeu: en canvi, si, per l'Esperit feu morir
les obres pròpies de la carn, viureu.
Paraula de Déu.
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al·leluia
Vos enaltim, Pare, Senyor del cel i de la
terra,
perquè heu revelat als senzills els misteris
del Regne.
+ Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
11, 25-30
En aquell temps, Jesús digué:
– «Vos enaltisc, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè heu
revelat als senzills tot això que heu amagat als savis i als
entesos. Sí, Pare, així
vos ha plagut a vós. El
Pare ho ha posat tot a
les meues mans; fora
del Pare, ningú no
coneix vertaderament
el Fill; igualment, ningú
no coneix
vertaderament el Pare,
fora del Fill i d'aquells a
qui el Fill el vol revelar.
Veniu a mi tots els qui
esteu cansats i
afeixugats; jo us faré
reposar. Accepteu el
meu jou, feu-vos
deixebles meus, que jo
sóc benèvol i humil de
cor, i trobareu el repòs
que tant desitjàveu,
perquè el meu jou és
suau, i la meua càrrega
lleugera.»
Paraula del Senyor

Els recordem que l’ermita i l'església de l'Escola Pia
estaran tancades des del 15 de juliol
fins al 31 d'agost.

Bon estiu a tots!

l’amor de Déu fet present en la història humana, i que el qui l’escolta
troba el camí de la vida i de la felicitat. Agustí Borrell

LITÚRGIA DE LES HORES: II setmana salteri.
Diumenge 3 de juliol: XIV de durant l’any.
Za 9, 9-10; Sl 144; Rm 8, 9.11-13; Mt 11, 25-30.

Dilluns 4, Santa Isabel de Portugal, néta de Jaume I:
Gn 28,10-22a / Sl 90 / Mt 9,18-26
Dimarts 5, Sant Antoni-Maria Zaccaria, prev:

Gn 32, 22-32 / Sl 16 / Mt 9,32-38
Dimecres 6, Santa Maria Goretti, vg. i mr:

Gn 41,55-57;42, 5-7a.17-24a / Sl 32 / Mt 10,1-7

Dijous 7, sant Fermí, bisbe:

Gn 44,18-21.23b-29;45,1-5 / Sl 104 / Mt 10,7-15

Divendres 8:
Gn 46,1-7.28-30 / Sl 36 / Mt 10, 16-23
Dissabte 9:
Gn 49,29-32;50,15-24 / Sl 104 / Mt 10, 24-33
Diumenge vinent, XV de durant l’any:
Is 55,10-11 / Sl 64 / Rm 8,18-23 / Mt 13,1-23.
———————————————————————

Savis ignorants
El nostre món, en general, admira i respecta els
intel·lectuals, els científics, els savis i els experts. De fet, és bo
que siga així, perquè val la pena de treure el màxim rendiment de
la intel·ligència humana i aprofitar el treball i la reflexió dels qui
tenen més capacitat i més coneixements. La falta de seny i de
reflexió ja han provocat prou desgràcies en la història de la
humanitat.
Per tot això resulta encara més sorprenent que Jesús s’alegre,
i fins i tot arribe a donar gràcies a Déu, perquè l’escolten i
l’entenen els senzills i els menuts, mentre que el rebutgen els
savis i els entesos. Quan pronuncia aquesta pregària Jesús ja ha
tingut temps d’adonar-se que el seu missatge és més ben acollit
per la gent del poble, la majoria sense formació ni cultura, que no
pels experts en temes religiosos.
L’explicació d’aquest fenomen no és difícil. Entendre i
acceptar Jesús i el seu ensenyament no depèn de la capacitat
intel·lectual, ni dels coneixements filosòfics o teològics.
A Jesús no se l’acull amb la raó, sinó amb el cor. Els mestres de
la Llei, que eren els teòlegs d’aquell temps, no van acceptar Jesús
perquè la seua predicació i la seua actuació no encaixaven amb la
idea que ells tenien de Déu i amb la manera com interpretaven
l’Escriptura. Es pensaven que ja ho sabien tot de Déu, no eren
receptius a res de nou. I davant Déu sempre cal esperar la novetat.
És bo que siguem
capaços d’entendre
allò que creiem, i fins i
tot
que
puguem
explicar-ho. Val la
pena que tinguem
cada dia més una
bona
formació
cristiana. Tanmateix,
ser cristià no depèn
dels
coneixements
intel·lectuals, ni la
qualitat del seguiment
de Jesús es mesura
amb avaluacions de
tipus acadèmic.
Ser cristià és més
aviat tindre el cor net i
obert per descobrir
que en Jesús hi ha tot

No existeix un model ideal de custòdia

En conclusió, després d'haver ponderat els
arguments en pro o en contra de la custòdia
compartida, es pot deduir que no existeix un
model ideal de custòdia que ens garantisca un
correcte funcionament. La custòdia compartida pot
resultar molt bona per a un xiquet, i pèssima per a
un altre. Depèn de múltiples variables: la
personalitat i estat mental dels pares, la qualitat de
les relaciones pares-fills, el grau d'enuig i de cooperació entre els
pares, l'edat dels fills, el temperament i flexibilitat de cada xiquet.
A tot açò cal afegir un factor important que vull ressaltar: els
pares han d'estar disposats a tindre les mateixes pautes educatives i
mantindre les mateixes rutines amb els xiquets cada vegada que
estiguen a càrrec de cadascun d'ells. Si no es posen d'acord els
pares, van a crear una total desorientació en el xiquet, que pot tindre
conseqüències serioses en el seu desenvolupament.
En aquesta disposició és on es veurà la bona voluntat d'ambdós
progenitors: a fer que els fills es troben en una situació el més similar
possible a la qual tenien quan la família estava intacta. Encara que,
és clar, tot dependrà fonamentalment de la capacitat d'enteniment
que tinguen entre sí els pares. Però si abans no es posaven d'acord
a casa —i per açò s'han separat— com podran fer-ho ara?, pot vostè
argumentar-me. I amb raó. Perquè ací està el taló d'Aquil·les de la
custòdia compartida: que ja no estaven d'acord abans. Aquest és el
punt feble que només pot superar-se a força de voler el millor per als
fills.
Un psiquiatre nord-americà, Donald Bloch, ha fet aquesta
afirmació que dóna molt que pensar: una parella capaç de portar-se
adequadament en un procés de separació, hauria de, en principi,
tindre un excel·lent matrimoni. Aquesta és la qüestió.
Dr. Paulino Castells (Los padres no se divorcian de sus hijos, Editorial Aguilar,
Barcelona 2009)

Amor de Mare

Harriet Isabel Beecher-Stowe,
escriptora
nord-americana,
antiesclavista, autora de la
cèlebre novel·la La cabanya de
l'oncle Tom i de Poemes
religiosos, deia: —«Hi ha un
munt de coses agradables que
Déu ens pot donar dues
vegades; però mare… no ens
dóna més que una».
Rabindranath Tagore, Premi
Nobel, deia segons traducció de
Zenobia Camprubí, esposa del
Nobel J.R. Jiménez: —«El xiquet
troba a sa mare quan ix del seu
ventre. Ara que estic separat de
tu, tirat de ta casa, què bé et veig
el teu rostre!… Diré el teu nom
en la meua solitud i com un
xiquet que crida a sa mare cent vegades content només amb dir
«Mare».
La mare és imatge de Déu, perquè: —és repòs i acolliment per a
la vida del xiquet; —és goig i alegria per al seu cor; —és serenitat i
pau per al seu esperit.
L'amor de mare és el més net, el més desinteressat i el més
profund que hi ha en el món.
Sant Joan de la Creu afirmava: «Un sol acte d'amor pur dóna
més glòria a Déu i és més útil a tota l'Església que totes les altres
obres reunides». J.M. Alimbau

