irva 2 4 /
To estimo els infants, dia Dèa, perqaè la meva imatge en
ells no ha estât encare
entelada.
Ells encare no han embrutit la màua semblança, són nous,
purs, sense g argots, sense rabaves.

EUAIUGELI
^

D L C A M J
UN GRAN SOPAR

Jo estimo als infants per tûl que ells són encare
de crêixer, d'enlairar se.
Ells estan en ruta, sobre la ruta.

No crcc que se m'enfadi, Nostre Senyor, per l'aplicació que
fem avui de l'Evangeli. Sé que el sopar és el Ragne deis cels.
Però si per medi de les nostres coses més córrents Jesucrist voi
que veiem el Regae, també podem fer que el Regne ens descobreixl allò que'de'imatge, o preparación o participàciò del Regne
hi ha ja en les nostres mateixes coses humanes.
Diu avui l'Evangeli que un home va fer un gran sopar.
Podria dir també una gran torra.
O una gran excursió.
L'important és el fet de germanonia que suposa l'asseure's
a una mateixa taula. el fet de que els homes es reuneixin i se
sentin lligats. Si Déu és pare, tot allò que ha nascut d'Eli ha de
tendir cap a Eli. Aquesta unitat de la familia divina Déu l'hdvia
establert ja al Paradis. I ara, sota l'impuls de l'Esperit. la ya
teconstruint ea aquest món ferit de pecat.
Però no us pentseu pas que l'Esperit hagi ha^ut de canviar
massa les coses per fer possible aquesta unitat. Hi ha en el cor
de l'home una empenta a estimar, anterior al pecat, empenta
averiada, però que tot sovint ens meravella en mil petites accions i on menys ho esperàvem.

va cridar ais convidáis, que vinguessin
Una ciutat ve a ser el compendi d'aquesta acciò de l'amor,
un amor petit« moites vegades, i egoista. Però en el que podem
endevinar encara els trets del seu origen divi. Cada ciutat és
com una flor que ha surgit allá on s'cntrecreuen i s'enríqueixen
els camins deis homes. En la ciutat els homes ens hi aplaguem.
I ens fem uns mateixos carrers, pel servei de tots. Ens fem les
cases els uns a) costat dels alfres; i esdeyením el vei d'aquell
estrany que, ara, el día que li arribi inesperadament un foraster, vindrà a demanar-nos un pa. La ciutat ens fa la vida amable. L'un é3 urbano, i ens beneficia a tots. L'altra fa de metge.
1 nosaltres obrirem la botiga on el metge i l'urbano trobaran la
corbata que busquen. Una ciutat, encara, eleva el nivell de vida
de l'home. L'allibera de Tatenció a les necessitata primàries del
viure l'home selvatge passa el temps pensant on caçarà, o
defensant la seva cova, o encenent foc—i li obre el món de
l'esperit i de la cultura.

encara sobre Hoc
He pensât tot això en vi^ilíes de l'excursid comarcal á Bar-'
celona. I pe'fqùè cree que fóra bo que tots aprenguéssim a veure la nostra ciutat sota aquest prisma de l'amor. Als pobles la
ciutat sempre és vista com una Babilònia. I realment hi ha
moit de mal en les nostres ciutats. Però si abans heu vist com
la ciutat no és necessàriament filia del pecat; que pot servir
d'imatge del cel - la ciMtat celestial—i fins que pot ser una
preparació de la Nova Jérusalem, llavors encara us hi sentireu
més cridats.
Jo penso que els pobles i les ciutats de la provincia —als que
arriba, d'altra part inévitablement i'influxe de la capital — haurien defer-se présents a la ciutat. El mateix Senyor que ha fet
el gran sopar, ha fet la gran ciutat. I ens hi convida.

Government of Catalonia — Acció Catòlica (1923-1964), 18/6/1960, page 2

P.

carni

(Del llibret «Pregàries» de Michel Quoist)

ua home va preparar un gran sopar

Mn.J.

en

Sayrach

w
z

>
m
O

Ta
H

Calendario de Tandas en Colonias Penyafort
Fecha
70-/7 julio
17-24 julio
24-3Í julio

Especialidad
Tópenes
obreros
Muchachos
aprendices
Muchachas aprendizas—'Niñas

Organiza '

roe

JOC
B. PreJOCFy
Benjaminas.
31-7 agosto Muchachas adolescentes
— Niñas A. Juvniles AC
Aspirantado
TAC
Muchachos adolescente^
A y B.
l'lá
agosto
Aspirantado
Niños A y B
14-24 agosto
Aspirantado
Niñes Parroquias
Badalona
24 3 sepbre.
A. C.
Conmvéncia
de los
hombres
3 5 sepbre.
TOC F
fóvenes
obreras
511
sepbre.
TACF
Jóvenes
11IS
sepbre
TACF
Jóvenes
18
75sepbre
NOTAS : La pensión será de 350 ptas. para las tandas de 7
días y de 400 para la de 10 días. — La inscripción deberá hacerse en los respectivos centros organizadores. — Los inscritos
en las tandas organizadas por el Aspirantado (tanto niños como niñas) deberán asistir, obligatoriamente, a las reuniones
preparatorias.

