Lectures del 23 de març
Diumenge 3 de Quaresma any A
1ª lectura: Ex. 12, 3-7.; Salm 24
Evangeli : Jo 4, 5-12

TROBADA CATEQUESI:
Aquest diumenge hi ha la trobada
diocesana de Catequesi pels nois i noies de
9-12 anys, a Llagostera de les 10-2/4 de 6.
El lema de la trobada és: «sóc un regal».

C.E. ANEM A CAMINAR
Dissabte dia 22, sortida del quart
dissabte al cor de la Guilleries: Ruta salvatge
des de Montdois.
Dilluns dia 24, sortida del quart dilluns
a Folgueroles: Ruta dels Íbers.

DIA DEL SEMINARI
El lema, en aquest any del “Dia del
Seminari” és: “L’alegria d’anunciar
l’Evangeli”. El Dia del Seminari ens convida
a revifar la inquietud vocacional i a pregar
perquè siguin molts els qui escoltin i responguin
a la veu de Déu en la vocaciô al ministeri
ordenat.
Aquest curs el Seminari Diocesà de
Girona compta amb set seminaristes. Un es
troba a Roma acabant aquest febrer cinquè
de teologia, col·labora amb la Parròquia de

Els ingressos i les despeses de l’any
passat, a grans trets són aquests:
* El curs passat es van recollir a la
col·lecta del Seminari 84.612, 25 euros.
* Una part d’aquesta quantitat recollida
ha anat destinada a pagar el cost de vida
d’aquests seminaristes 26.164, 77 (Seminari
Interdiocesà i el de Girona); del personal de
la casa 24.427, 92; al manteniment del
Seminari Diocesà, 35.811,31 euros que com
sabeu, acull diferents organismes diocesans.
Les activitats vocacionals 5.855, 43euros.
Com veieu tenim un dèficit de 17.743, 18
euros.
Agraïm, en nom del Seminari, el vostre
esforç en la col·lecta del 2013, us demano la
vostra col·laboració per al present any, amb
el prec que feu extensiva la realitat del nostre
Seminari a la vostra comunitat parroquial o
religiosa.
(El rector del Seminari Diocesà, Jordi
Font)

Diumenge 2 de Quaresma anyA.
Acceptar els dons amb humilitat

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 158,00
Caixetes ciris ............................... 62,35
Caixetes: ....................................... 5,65
Caixetes Càritas: .......................... 17,00
Menjador .................................... 61,73

Palafrugell i serà ordenat de diaca el diumenge
23 de marc: en Pere Narbon; tres són al
Seminari Major Interdiocesà de Barcelona,
en Calixte Nwoye que col·labora a la
Parròquia de Sant Jaume de Salt i fa quart de
teologia, en Yeison Gómez, que fa tercer de
teologia i col·labora en la Parròquia de Lloret
de Mar, l’Edwin Vasquez a cinquè i
col·laborarà amb les parròquies de Banyoles;
els altres tres són a Girona. En Manel
Masvidal a quart de teologia i col·labora a la
Parròquia de Santa Maria de Pineda de Mar;
en Josep Batlle fa segon de teologia a l’ Institut
Superior de Ciències Religioses i col·labora
a la Parròquia de Malgrat de Mar, i l’Antoni
Coll fa el Curs Introductori i col·labora a Santa
Maria de Blanes.
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...en acceptar i assumir la
pròpia fragilitat està la
força de la fe...

El Salm és un crit d’esperança en Déu, però
no d’un Déu que fa, sinó d’un Déu que ajuda, que
inspira i acompanya la nostra acció. És una confiança
plena en la seva ajuda i aquesta fe ens reforça i ens
porta a fer”lo impossible”, a “moure muntanyes”.
En l’evangeli veig que Pere, tot i pensar en el
petit grup, pensa més en mantenir la seva felicitat
que en Jesús, i la resta dels companys. I esdevé “el
temptador” que proposa a Jesús mirar al petit grup
i oblidar-se de la seva missió. El resultat és que ho perd tot.
En el que Pere hi veu felicitat, Jesús hi veu allunyament de la vida i de la
realitat dels altres. Jesús el posa al seu lloc, “baixem a la plana”. El treball està
amb els altres i entre els altres, no en la contemplació, l’aïllament i el benestar
personal.
Una altra lliçó de l’evangeli, és que la felicitat no resideix en les grans
ocasions i els grans dons sinó en les petites coses de cada dia, en aquelles que
sovint oblidem o no sabem veure. Que el resultat personal d’aquesta Quaresma
dependrà del treball que fem cada dia.
Quan Jesús els imposa el secret del do rebut, em recorda que els dons
personals no són per vantar-se d’ells i menys per provocar enveja als altres
sinó per fer-los beneficiosos als altres, amb humilitat i senzillesa, amb respecte
i llibertat per a l’altre..
Un aspecte de la humilitat no és negar-los reiteradament, sinó reconèixer
que són dons regalats, no guanyats ni merescuts i una font d’obligacions en
servir als altres. .
Independentment d’això, el fet de trobar-me malament m’ ha fet sentir
l’escalf de la comunitat, sentir l’amistat més a prop, i apreciar més les petites
coses que, abans feia jo i ara, els altres fan per mi.
F. R.
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Lectura del llibre del Gènesi Gn 12, 1-4
En aquells diesel Senyor digué a Abram: Vés.te’n del teu país, del teu clan, i de la
casa del teu pare, cap el país que jo t’indicaré: Et convertiré en un gran pobleet beneiré i
faré gran el teu nom, que servirà per beneir, Beneiré els qui et beneeixin, però als qui et
maleeixin els maleiré. Totes les famílies del país es valdran del teu nom per beneir-se.
Salm. sal. 32
La paraula del Senyor, és sincera
es manté fidel en tot el que fa,
estima el dret i la justícia
la terra és plena del seu amor.
Els ulls del Senyor vetllen els qui el
veneren
els qui esperen en l’amor que els té
ell els allibera de la mort,

i els retorna en temps de fam
Tenim posada l’esperança en el
Senyor,
auxili nostre que ens protegeix.
Que el teu amor, Senyor, no ens deixi
mai,
aquesta és l’esperança que posem en
Tu

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu. Mt 17, 1-9
En aquell temps, lJesús prenge Pere, Jaume i Joan, el germà de Jaume, els dugué dalt
d’una mumtanya alta, i transfigurà davant d’ells. La seva cara es tornà resplendent com el
sol, i els seus vestits blancs com la llum..També se’ls aparagueren Moisès i Elies, que
conversaven amb ell. Pere va dir a Jesús: “ Senyor, que n’’estem de bá aquí dalt! Si voleu
hi faré tres cabanes, una per a vós, una per a Moisès i una altra per a Elies” Encara no havia
acabat de dir això, quan els cibrí un núvol lluminós, i del núvol estant, una veu digué:
“Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he complagut, escolteu-lo.”.En sentir-ho
els deixebles, esglaiats, es prosternaren de front a terra. Jesús s’acostà, els tocà, i els digué
: “ aixequeu-vos, no tingueu por.” Ells alçaren els ,ulls i no veieren ningú més, sinó Jesús tot
sol..Mentre baixaven de la muntanya,, Jesús els manà que no diguessin res a ningú d’aquella
visió fins que el Fill de l’home no hagués ressuscitat d’entre els morts.
Salmo 32
La palabra del Señor es sincera,
y todas sus acciones son leales
él ama la justicia i el derecho,
iysu misericordia llena la tierra.
Los ojos del Señor estan puestos en
sus fieles,
en los que esperan en su misericordia

para librar sus vidas de la muerte Y
reanimarlos en tiempode hambre.
Nosotros aguardamos al Señor,
él és nuestro auxilio,i escudo,
que tu misericordia, Senyor,
venga sobre nosotros
Como lo esperamos de ti.

Introducció
Les lectures d’aquest diumenge ens porten a valorar diferents diàlegs entre
personatges com Abraham, Jesús, Déu Pare, els amics de Jesús, i altres. Abraham
està obert als missatges de Déu. Escolta i respon. A la seva edat avançada es posa
en camí.
Jesús es posa en camí per pregar a la muntanya, acompanyat dels seus amics.
Alguna cosa passa quan Jesús prega, obert per acollir. Déu es fa present i diu :
aquest és el meu fill, escolteu-lo. Jesús diu: amics, no tingueu por.
Aprenguem a pregar oberts, en silenci i sense por, amb total confiança.

Pregàries
Senyor, us demanem que aquest camí quaresmal no el fem sols, sinó amb
tots els altres que son nusos d’aquesta xarxa, per celebrar tots junts, la presència
de Déu en les nostres vides.
Que la crida a la conversió i reconciliació ens permeti repensar la vida sense
presses, per trobar-nos amb nosaltres mateixos i amb Déu.
Que la conversió que us demanem, Senyor, ens permeti alliberar-nos de tot
allò que ens deshumanitza; ens ompli d’esperança el cor; i posi la vostra presència
on hi ha buidor, per dir “Si” al vostre camí.
Senyor, que sapiguem contemplar la riquesa de la vida que ens ofereixes i
ensenya’ns a trobar l’equilibri entre la pregària i l’acció. Que en aquest mon de
soroll sapiguem cercar el silenci interior per sentir la vostra presència , escoltar la
vostra Paraula i trobem la força per treballar la comunitat.

Mestre, que bé que estem aquí! ( reflexió final)
Què hi fa que ens trobem tan bé estant junts? Una bona conversa i la companyia
silenciosa són els mitjans de comunicació més antics que existeixen. C.Honoré
Serà que hem de revisar la nostra manera de consumir el temps? Serà que no
hem de voler parlar tots alhora? Serà que abans de parlar tant per telèfon, podem
mirar als ulls de qui tinc al meu costat i parlar tranquil·lament? Serà que podem
estar junts en silenci o escoltar música sense mirar el rellotge? Serà que algú està
sol i jo també i no trenquem el gel?

