20 de MARÇ de 2016
DIUMENGE DE RAMS
SANT JOSEP, UNA GRAN FEINA DES DEL SILENCI
Aquell dia, quan el marit tornà a casa al migdia després de treballar, es va trobar el
menjador desendreçat amb les joguines dels nens llençades per terra i la taula del
sopar per desparar. A sobre el taulell de la cuina hi havia la llet, les galetes, la mantega i la melmelada de l’esmorzar. A les habitacions, els llits eren per fer. La casa
estava, en general, desendreçada. I del dinar, el més calent a l’aigüera. Amb sorpresa
preguntà a la seva esposa: «¿Què ha passat? ¿Per què està així la casa?» «Cada dia
quan arribes a casa –respongué l’esposa– em preguntes com ha anat el matí, què he
fet. Avui no he fet res perquè puguis veure el que faig».
La veritat és que hi ha moltes coses a la vida que no es nota que les fem; passen desapercebudes. Però és quan no es fan, Les trobem a
faltar i ens adonem de la seva importància.
Una cosa similar passa amb sant Josep. Poc ens en
parlen els evangelis. Poca cosa sabem de la seva vida
i de la seva feina en l’entorn familiar. Però tingué un
paper fonamental en la història de la salvació. I va fer
diverses coses d’aquestes que, quan es fan, hom no se
n’adona, però que si no es fan, llavors percebem que
eren necessàries.
Recordem com sant Josep, després d’aquell somni en
què un àngel li comunicà que la criatura que portava
en el seu ventre Maria, amb qui estava promès, provenia de l’Esperit Sant (cf. Mateu 1,20), deixà de banda la seva intenció de repudiarla i, en canvi, la prengué com a esposa. En pocs versets descriu l’evangeli de Mateu
aquest fet. I podria semblar que era el més normal. Però tot el contrari. Pensem en la
situació: Josep i Maria estaven promesos i, abans de viure junts, ella anuncia que està
embarassada. El més lògic era pensar que la seva parella, en la seva incipient relació,
l’havia enganyat amb un altre. I en aquests casos el més habitual no era acollir com a
esposa una dona que estava embarassada d’un altre, sinó repudiar-la. Això significava que la dona era declarada adúltera. I l’adulteri era castigat amb la mort per lapidació. Però Josep confià en les paraules de l’àngel, i d’aquesta manera va demostrar la
seva fe. No dubtà de la intervenció divina en aquella increïble concepció. I, en conseqüència, prengué la Verge Maria com a esposa. Si sant Josep hagués repudiat la
Mare de Déu, Maria hagués estat lapidada i el Fill de Déu no hauria nascut. En canvi, gràcies a una desapercebuda actuació de Josep, el Fill de Déu que s’havia encarnat, pogué néixer. Va ser important el «sí» de Maria, però també va ser necessari el
«sí» de sant Josep.
A més a més, sant Josep, en posar sota la seva autoritat l’infant Jesús, li proporcionà
una família, una casa on el Fill de Déu era educat i «creixia, avançava en enteniment
i es guanyava el favor de Déu i dels homes» (Lluc 2,52; cf. 2,40). Gràcies a la seva
feina de fuster anà sustentant Jesús. I així pogué tenir tot allò necessari per a viure i
per arribar a ser l’home que anys després salvaria el món del pecat i de la mort, restablint l’amistat entre Déu i la humanitat.
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Finalment, sant Josep en acollir Jesús com a fill propi el va introduir a la tribu de
Judà, a la qual ell mateix pertanyia, i el va fer descendent de Jessè i del rei David,
segons la genealogia de sant Josep que trobem detallada en els evangelis de Mateu i
de Lluc. D’aquesta manera, sant Josep va fer possible que es complissin les Escriptures, que es complissin les profecies messiàniques de l’Antic Testament: «Betlem
Efrata, petita per a figurar entre les famílies de Judà, de tu ensortirà el qui ha de regir

Israel» (Miquees 5,1); «[Vés i digues a David, el meu servent:] Quan t’arribarà l’hora de reposar amb els teus
pares, et donaré per successor un descendent, sortit de les teves entranyes, i consolidaré el teu regne. Em construirà un temple dedicat al meu nom, i faré que el seu tron reial es mantingui ferm per sempre. Jo li seré pare, i
ell serà per a mi un fill. Si obra malament el castigaré com fan els homes, no planyeré el bastó, però mai no em
desdiré del meu amor per ell, com me’n vaig desdir amb Saül, que era reu abans que tu. El teu casal, la teva
dinastia, es perpetuarà davant meu, el teu tron es mantindrà per sempre» (2 Samuel 7,12-16); «Aquell dia, la
soca de Jessè tallada traurà un rebrot, naixerà un plançó de les seves arrels. L’Esperit del Senyor hi reposarà...
Aquell dia, els estrangers vindran a consultar el rebrot de Jessè que s’alçarà dret com a bandera dels pobles, i el
lloc on residirà serà ple de glòria» (Isaïes 11,1-2a.10).
José Antonio Goñi, per a Missa Dominical

"Senyor, per la fe confessem la mort i la resurrecció del vostre Fill. Concediu als qui ja
han participat de la mort de Crist, de participar també de la seva resurrecció"

Doneu, Senyor, el repòs etern als germans difunts:
JOSÉ ALONSO RUEDA (68)

DISSABTE 19

DIUMENGE 20
DILLUNS 21
DISSABTE 26
DIUMENGE 27

a les 19 Josep Castellví i el seu fill Josep; esposos Felix Montes
i Maria Carrero i el seu fill Felix; Ramon Navarro; Núria Vila; Rosa Argelaga; Jaume Estruch; Clara García;
Josep Domingo; Almínio González
a les 9 Assumpció Nadal; Iosif Dumea; Iosif Antaluca; Marcel
Antili; Cecilia i Marcel i difunts de les famílies
a les 11 Vicente i Victor Peris
a les 9 famílies Esbrí-Arnau; famílies Oliveras-Riera; famílies
Oliveras-Costa
a les 22 famílies Company-Solà
a les 9 esposos Enric Querol i Quimeta Busquets; Josep Portillo; Josep Oliva
a les 11 famílies Parés-Orradre; Vicente i Victor Peris

BENEDICCIÓ DELS RAMS
Aquest diumenge a l’inici de totes les misses. A les
12 hi haurà la benedicció solemne i després celebració de l’eucaristia extraordinària. També a Sant
Jordi hi haurà benedicció dels rams a la plaça de
Sant Jordi davant el carrer Montsant.

COLÒNIES DE L’ESPLAI
SANT PERE I SANT PAU
Tots els grups, i a la casa de colònies Can Solà, a
Vilobí d’Onyar (La Selva), des d’aquest dissabte 19
fins el dimarts 22 de març.

PROGRAMA DE SETMANA SANTA
Ja ho vam dir de paraula, però tingueu en compte i
disculpeu l’error de la vetlla pasqual, que serà a les
22h com cada any i no a les 23h com hi diu.

MISSES INTERSETMANALS
La missa diària a les 7.20h a la capella de les Carmelites missioneres queda interrompuda per les
vacances escolars fins el dimarts 29 de març. A la

parròquia, de dijous a dissabte sant inclosos la missa se substitueix per la pregària de Laudes.

MISSA DEL CRISMA
Aquest dimecres 23 de març, celebració de la mossa
del Crisma a la nostra catedral de Sant Feliu de
Llobregat, a les 11 del matí. Aquells que pugueu,
sou convidats a participar-hi.

CANVI DE L’HORA OFICIAL
I DE L’HORARI DE MISSES
Aquest proper cap de setmana hi ha el canvi d’hora
oficial, i per tant, a partir del nou horari, les misses
vespertines de dissabte i de diumenge seran a les
20h enlloc de les 19h com fins ara.

APLEC PARROQUIAL
El diumenge II de pasqua, 3 d’abril. Com altres
anys l’horari de misses queda modificat i alhora se
suprimeix la missa a Sant Jordi per afavorir la participació a l’aplec. Ja ho recordarem quan s’apropi.

