Lectures del 09 de febrer
Diumenge 5 de druant l’any A
1ª lectura: Is 58, 7- 10; Salm 112, 4-9;
2ª lectura:1C. 2,1-5;Evangeli:Mt. 5,13-16

CARITAS
El menjador de Càritas
Aquest començament de febrer farà ja
5 anys que vam començar el menjador de
Càritas. Vam començar amb una necessitat
urgent de persones que estaven al carrer o
no tenien les condicions d’habitacle per poder cuinar o que tampoc podien arribar a
finals de mes.
Ara farà cinc anys que vam començar.
Moltes persones han passat a ser voluntaris,
i moltes a mantenir-lo econòmicament.
Entre tots ho anem fent possible.

MANS UNIDES
Dissabte i diumenge vinent serà la
campanya de Mans Unides. La col.lecta
anirà destinada pel projecte d’aquest any:
ampliar uns serveis sanitaris per un centre
de Salut a Kenia, a l’Àfrica. Un alt risc
d’infeccions i malalties en uns llocs en pobres en condicions higièniques fa que sigui
molt important aquest tipus de projectes que
va destinada a una població de 40.000
habitants.

C.E. ANEM A CAMINAR
Dissabte vinent dia 8, hi ha la sortida
al Santuari de Puiggraciós.
El dia 15 de febrer, la cultural a
Vilabertran i Perelada.
El dia 22, quart dissabte, sortida amb
raquetes

Diumenge 5 de durant l’any A
Els meus ulls han vist el Salvador

QÜESTIONARI FAMILIA
(continua de dins)
f) Com es pot promoure una
mentalitat principalment oberta a la
natalitat? Com es pot afavorir l’augment
dels naixements?
La pregunta ens sembla “tendenciosa”. Creiem més adequat parlar de paternitat
responsable i tot el que implica.
9.- Altres desafiaments i propostes
¿Existeixen altres desafiaments i
propostes respecte als temes tractats en
aquest qüestionari, que siguin
considerades com urgents o útils de part
dels destinataris?
Seria bo fer propostes als governs
perquè afavoreixen el poder exercir una
paternitat responsable, poder educar
responsablement garantint els mínims
necessaris per a una vida digna.
Sorgeix la proposta de com fer una
formació cristiana per a pares que tenen
algun vincle amb la comunitat cristiana
(parròquia) però es veuen dificultats en la
poca participació de les famílies que,
bàsicament, s’hi adrecen en motiu del desig
de rebre un sagrament d’iniciació cristiana.
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El projecte alliberador de Déu representat en la persona de Jesús de
Nazaret, té com a primers destinataris, tots els exclosos i marginats de la
societat.
Els pobres, els que no compten per res, els que fan nosa, són els primers
als qui es revela el misteri de Déu en el seu fill Jesús. Simeó i Anna, que ens
explica l’evangeli de Lluch, eren persones justes, pietoses i senzilles que creien
en l’Esperit i esperaven el Messies.
Ells representen avui a totes les persones que creuen en Jesús i esperen
l’acció de Deu, per tal que la humanitat sigui més justa i més solidaria.
Simeó i Anna, al acollir en la seva maduresa el Salvador, ens donen
testimoni de que tenim davant nostre una nova forma de relació amb Déu; un
temps nou i definitiu: el “temps de Déu” que inaugurem amb Jesús: el temps
del perdó i de l’Amor. Un temps que canvia el paradigma de relació entre Déu
i una part de la humanitat: el pas del Déu del judaisme fins el Déu Amor, del
nostre cristianisme.
Veure a Jesús, retrobar-se amb Ell, tenir contacte amb la seva persona,
amb la seva paraula i amb la seva obra, ens ha de portar, no només, a donarli gràcies com ho feren Anna i Simeó, sinó a pronunciar-nos davant de la
injusta realitat de pobresa que pateix el nostre poble.
Aquest Jesús de Nazaret, és qui ens ha de capacitar per proclamar amb
la paraula, però també amb l’actitud, el “temps de Déu” que proclama
l’evangeli.
Com església, dins de les nostres comunitats, tots estem cridats a donar
un testimoni de compromís, per fer possible, vivible i creïble, l’amor de Déu
regalat en plenitud, a través de l’encarnació de Jesús, en la nostra història
humana.
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Lectura del llibre de Malaquies 3, 1-4
El Senyor de l’Univers us diu: “Jo envio el meu missatger perquè obri un camí davant
meu i tot seguit entrarà al seu temple el Sobirà que vosaltres cerqueu. El missatger de
l’aliança, que vosaltres desitgeu, ja ve! Qui resistirà a la seva arribada? Qui es mantindrà
dret quan ell aparegui? Perquè és com el foc del fonedor, com el sabó de rentar roba.
S’asseurà com qui depura i refina la plata, i purificarà els descendents de Leví. Els refinarà
com la plata i l’or. Llavors presentaran al Senyor ofrenes dignes d’ell. Les ofrenes de Judà
i de Jerusalem seran agradables al Senyor com ho eren en temps antics, en èpoques passades.
Salm responsorial sal.22, 7-10
Però jo sóc un cuc, no pas un home,
befa de la gent, menyspreu del poble.
Tots els qui em veuen es riuen de mi,
fan ganyotes, prenen aires de mofa:

“Que s’adreci al Senyor, que ell el salvi,
que l’alliberi, si tant se l’estima!”
Però tu em tragueres del sí de la mare,
ets tu qui em confiares als seus pits

Lectura de la carta als cristians Hbreus He. 2, 14-18
Així, doncs, ja que els fills tenen en comú la mateixa condició humana, també Jesús va
compartir aquesta condició per destruir amb la seva mort, el diable, que tenia el domini de
la mort, i per alliberar els qui, per por de la mort, estaven condemnats a ser esclaus tota la
vida. Ell no ha vingut a ajudar els àngels, sinó als descendents d’Abraham.
Per això calia que es fes en tot semblant als germans i així fos davant Déu, un gran
sacerdot compassiu i digne de confiança que expiés els pecats del poble. I havent passat el
mateix la prova del sufriment, ara pot ajudar els que són provats
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc. Lc...2, 22-40
Quan van complir-se els dies que manava la Llei de Moisès referent a la purificació,
portaren Jesús a Jerusalem per presentar-lo al Senyor. Així ho prescriu la Llei del Senyor:
Tot primogènit mascle serà consagrat al Senyor. Havien d’oferir un sacrifici, tal com diu la
Llei del Senyor, un parell de tòrtores o dos colomins.
Hi havia llavors a Jerusalem un home que es deia Simeó. Ers just i pietós, esperava
que Israel seria consolat i tenia el do de l’Esperit Sant. En una revelació, l’Esperit Sant li
havia fet saber que no moriria sense haver vist el Messies del Senyor. Va venir, doncs, al
temple guiat per l’Esperit, i quan elsmpares entravenamb l’infant Jesús per complir amb ell
el que és costum segons la Llei, el prengué en braços i beneí Déu dient: “Ara Senyor, deixa
que el teu servent se’n vagi en pau, com li havies promès. Els meus ulls han vist el Salvador,
quempreparaves per presentar-lo a tots els pobles: llum que es reveli a les nacions, glòria
d’Israel, el teu poble.
El seu pare i la mare estaven meravellats del que es deia d’ell. Simeó va beneir-los i
digué: a Maria, la mare; “Aquest infant serà motiu que a Israel molts caiguin i molts altres

s’aixequin; serà una senyera combatuda, i a tu mateixa una espada et traspassaràml’anima
Així es revekeran els sentiments amagats al cor de molts.. Hi havia també una profetessa,
Anna, filla de Fanuel, de la tribu d’Aser. Era d’edat molt avançada, havia viscut ser anys
amb el seu marit, però havia quedat viuda,mi ara ja tenia vuitanta-quatre anys. Mai no es
movia del temple i donava culte a Déu nit i dia amb dejunis i pregàries. Ella, doncs, es va
presentar en aquell moment i donava gràcies a Déu i parlava de l’infant a tots els qui
esperaven que Jerusalem seri alliberada..
Quan hagueren complert tot el que manava la Llei del Senyor, se’n tornaren a Galilea,
al seu poble de Natzaret. L’infant creixia i s’enforia, ple d’enteniment, i Déu li havia donat
el seu favor.
Salmo responsorial Sal 22, 7-10
Los que me ven, se burlan de mi;
me hacen muecas, mueven la cabeza
y dicen: “Este confiava en el Señor,
pues que el Señor le libre.
Ya que tanto le quiere, que le salve”.

Y así és; tú me hiciste nacer del vientre
de mi madre;
en su pecho me hiciste descansar.
Desde antes que yo naciera, fui puesto
bajo tu cuidado,
desde el vientre de mi madre, mi Dios
eres tú.

La nostra comunitat respon al qüestionari sobre la família (III)
7-sobre l’obertura dels esposos a la vida (continua)
b) ¿Aquesta doctrina moral és acceptada? Quins són els aspectes més
problemàtics que en fan difícil l’acceptació en la majoria de les parelles?
Destaquem que el més important és la paternitat/maternitat responsable i la importància
d’una consciència responsable i ben formada.
L’amor de la parella i la seva expressió en la sexualitat preval per sobre de tot.
Seria bo que la fe no comportés càrregues morals que provoquen patiment; el més
important és descobrir l’amor de Déu per a cada persona, més enllà de les situacions
concretes.
e) Quins contrastos s’evidencien entre la doctrina de l’Església i l’educació
civil en aquest sentit?
La decisió de tenir o no fills depèn dels pares.
La paternitat i educació responsable també va lligada a comptar amb altres aspectes
bàsics com un habitatge digne, treball que garanteixi el sosteniment de la família...
El plantejament de la doctrina de la Humanae Vitae es mostra d’esquena a la realitat
social actual i, també, als problemes de salut que es poden generar de la vivència de la
sexualitat humana.

