LES PARÀBOLES DE
LA MISERICÒRDIA
En les paràboles dedicades a la misericòrdia, Jesús revela la natura
de Déu com la d'un Pare que mai no es dóna per vençut fins que
no hagi dissolt el pecat i superat el rebuig amb la compassió i la
misericòrdia. Coneixem aquestes paràboles; tres en particular: la de
l'ovella esgarriada i de la moneda perduda, i la del pare i els dos fills
(cf. Lc 15,1-32). En aquestes paràboles, Déu és presentat sempre
ple d'alegria, sobretot quan perdona. Hi trobem el nucli de l'Evangeli
i de la nostra fe, perquè la misericòrdia és presentada com la força
que tot ho venç, que omple d'amor el cor i que consola amb el
perdó.
D'una altra paràbola, a més, podem extreure un ensenyament per
al nostre estil de vida cristià. Provocat per la pregunta de Pere sobre
quantes vegades cal perdonar, Jesús respon: «No et dic fins a set,
sinó fins a setanta vegades set» (Mt 18,22), i va pronunciar la paràbola
del “servent despietat”. Aquest, cridat per l’amo a restituir una gran
suma, li suplica de genolls i l’amo li condona el deute. Però
immediatament troba un altre servent com ell que li devia uns pocs
cèntims, el qual li suplica de genolls que tingui pietat, però ell s’hi
nega i el fa empresonar. Llavors l’amo, advertit del fet, s'irrita molt i,
tornant a cridar aquell servent, li diu: «No t'havies de compadir del
teu company, com jo m'havia compadit de tu?» (Mt 18,33). I Jesús
conclou: «El mateix farà també el meu Pare celestial amb vosaltres,
si cadascú no perdona de tot cor el seu germà» (Mt 18,35).
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La paràbola ofereix un profund ensenyament a cadascun de nosaltres.
Jesús afirma que la misericòrdia no és només l'obrar del Pare, sinó
que esdevé el criteri per saber qui són realment els seus fills. Així
doncs, som cridats a viure de misericòrdia, perquè a nosaltres en
primer lloc se'ns ha aplicat misericòrdia. El perdó de les ofenses
esdevé l'expressió més evident de l'amor misericordiós i per a
nosaltres cristians és un imperatiu del qual no podem prescindir.
Com n'és de difícil, moltes vegades, perdonar! I, tanmateix, el perdó
és l'instrument posat en les nostres fràgils mans per aconseguir la
serenitat del cor. Deixar caure la rancúnia, la ràbia, la violència i la
venjança són condicions necessàries per viure feliços. Acollim,
doncs, l'exhortació de l'Apòstol: «Que la posta del sol no us trobi
encara ressentits» (Ef 4,26). I sobretot escoltem la paraula de Jesús,
que ha posat la misericòrdia com a ideal de vida i com a criteri de
credibilitat de la nostra fe. «Feliços els misericordiosos, perquè
trobaran misericòrdia» (Mt 5,7) és la benaurança en què cal
inspirar-se amb particular compromís durant aquest Any Sant.
El rostre de la misericòrdia, núm. 9

celebracions

activitats pastorals

◗ Missa de cloenda de la VII Setmana de la Família.
Aquest diumenge, a les 8 del vespre, el Sr. Bisbe
presideix la missa a la Catedral, amb participació de les
famílies de la diòcesi, com a cloenda dels actes
organitzats a la diòcesi. Prèviament, a les 6 de la tarda,
a la Sala Capitular, pronuncia la conferència “Viure la
misericòrdia en la família”.

◗ Col·lecta extraordinària. Aquest cap de setmana té
lloc la col·lecta extraordinària mensual per les activitats
de la parròquia i pel manteniment del temple. Una bona
manera de col·laborar-hi és fent-se subscriptor de la
parròquia, omplint una de les butlletes que hi ha a
l’entrada del temple, o bé fent un ingrés al núm. de
compte del BBVA: 0182-6260-03-0200130534.

◗ Celebració de la Dominica Laetare. Aquest diumenge,
a les 11 del matí, la Schola Cantoum de Terrassa organitza
la tradicional celebració de la Dominica Laetare a les
esglésies de Sant Pere. Enguany presideix la celebració
Mn. Sergi Gordo, Canonge de la Catedral de Barcelona i
Secretari General i Canceller de l’Arquebisbat de
Barcelona.

◗ Dia del Seminari. El proper cap de setmana l’Església
celebra la Campanya del Seminari, en la qual es
demana que s’intensifiqui la pregària i col·laboració
amb aquesta institució dedicada a la formació dels
futurs preveres. El dissabte dia 12 de març tindrà lloc
la jornada de portes obertes al Seminari a partir de les
10 del matí, i a les 9 del vespre, a la capella del
Seminari, a Valldoreix, la Vetlla de Pregària per les
Vocacions.

◗ Via Crucis. El Via Crucis del proper divendres, dia 11
de març, serà ofert per l’augment de les vocacions
sacerdotals, amb motiu del Dia del Seminari.
◗ Exèquies. El dissabte dia 27 de febrer, morí el Sr. Josep
de Ignacio-Simó Sucarrats a l’edat de 91 anys. Les exèquies
tingueren lloc l’endemà, diumenge, a ¼ de 2 del migdia.
Encomanem-lo a la misericòrdia de Déu.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 29 de febrer, en la
Missa de les 8 del vespre, es va pregar per l’etern descans
del nostres germans difunts Laura Carmen Debarbieri Ortiz
i Isabel Pérez Obiols. Descansin en pau.
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Ingressos

Col·lecta 07/02
Col·lecta 14/02
Col.lecta 21/02
Col·lecta 28/02
Col·lecta Mans Unides
Quotes fixes
Publicacions
Donatius
Total entrades

Despeses

Personal
Neteja
Col·lecta Mans Unides
Manteniment i Subministraments
Fons comú diocesà
Total sortides

2.542,85
1.200,00
2.132,98
1.956,45
4.522,54
1.147,60
540,95
1.966,50
16.009,87
1.440,00
1.844,86
4.522,54
6.886,56
4.388,52
19.082,48

Diferència

-3.072,61

Dèficit acumulat

4.431,43

◗ Recollida mensual d’aliments. El proper cap de
setmana tindrà lloc la recollida d’aliments. En aquesta
ocasió es demana que es porti Cola-Cao, cereals per a
nens i sucre, que es distribuiran a les famílies
necessitades a través de Càritas.
◗ XXIII Concert de Quaresma. El divendres 18 de març,
a 2/4 de 10 de la nit, tindrà lloc el Concert de Quaresma,
en aquesta ocasió organitzat per Càritas diocesana amb
el títol “Música contra la pobresa infantil”. El Cor i
Orquestra Unesco Barcelona interpretaran el Rèquiem
en re menor KV 626 de Wolfang Amadeus Mozart. Les
entrades es poden adquirir en el despatx parroquial i
a la Casa Soler i Palet. El preu és 20 euros i serà a
benefici de Càritas.

agenda
◗ Junta de la Federació. Dimecres, dia 9 de març, a
les 5 de la tarda. Seguidament tindrà lloc el Cercle
d’Estudis, i a les 7 la Missa.
◗ Reunió de catequistes de Primera Comunió.
Divendres, dia 11 de març, a 2/4 de 7 de la tarda.

conferències quaresmals
1. Dimecres dia 9 de març, a ¼ de 8 del vespre:
“Què vol dir rebre el do de la indulgència”, a càrrec
del P. Lluís Victori SJ; Missioner de la Misericòrdia.
2. Dimecres dia 16 de març, a ¼ de 8 del vespre:
“La misericòrdia de Déu i la conversió personal”, a
càrrec de Mons. Josep Àngel Saiz, Bisbe de
Terrassa.
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