Lectures del 02 de febrer
Diumenge de ia Presentació any A
1ª lectura: Ml 3, 1- 4; Salm 2 3, 7-10; 2ª
lectura: He. 2,14-18;Evangeli:Lc.2, 22-40

C.E. ANEM A CAMINAR
Dilluns dia 28, sortida del Centre excursionista a les baumes de Caxurma, a
Castellfollit de la Roca.

REFLEXIÓ - CATEQUESI
Dissabte vinent dia 1, sessió dels Grups
de Reflexió-Catequesi.

QÜESTIONARI FAMILIA

(continua de dins)
6. Sobre l’educació dels fills al si
de situacions familiars irregulars
No fem qüestió de la situació matrimonial (regular o «irregular») en la qual es
troba cadascú. S’acull tothom, sense fer
diferències. Però això costa.
S’ha guanyat en respecte.
Generalment, ja no hi ha una pressió, per
part dels agents pastorals, perquè les persones en situacions familiars irregulars
regularitzin la seva situació.
Tanmateix, continua havent-hi una
pressió social, que caldria eliminar.
Particularment, cal vetllar per extirpar el

Diumenge 3 de durant l’any A

7.- Sobre l’obertura dels esposos a
la vida
a) Quin és el coneixement real que
els cristians tenen de la doctrina de la
Humanae Vitae sobre la paternitat responsable? Quina consciència hi ha de
l’avaluació moral dels diferents mètodes
de regulació dels naixements? Quins
aprofundiments es podrien suggerir sobre això des del punt de vista pastoral?
En general, hi ha molt poc coneixement
de la doctrina de la Humanae Vitae, excepte
alguns laics/ques amb més formació que hi
han volgut aprofundir.
Del que es desprèn del seu
ensenyament, s’ha vist que hi ha una
distància gran entre els qui la van redactar i
les persones a qui va adreçada. (jerarquia i
laics i laiques).
En el document s’hi desprèn una
antropologia de la sexualitat en la que preval
la fecunditat per sobre la sexualitat en ella
mateixa.
Amb els avenços tècnics en l’àmbit de
la medecina i la reproducció, és necessària
una actualització dels ensenyaments de
l’encíclica.
S’hi troba a faltar la veu de les dones
que, probablement, incorporaria altres
aspectes.
Potser el valor de la Humanae Vitae,
en el seu moment, va ser reconèixer la realitat
de la sexualitat humana i donar-li valor
(al capdavall, els mètodes naturals també
tenen com a objectiu evitar un embaràs).

(continuarà)
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llenguatge pejoratiu amb relació a les
diferents orientacions sexuals.
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“Jesús recorria tot Galilea, ensenyant a les
sinagogues, anunciant la bona nova del Regne i guarint
entre el poble malalties i xacres de tota mena” Mt 4,23
En temps de Nadal vam veure com Jesús entrà en
la historia humana amb el profeta Joan que li aplanà el
camí. És el mateix profeta qui deixa en mans de Jesús la
seva missió quan diu: “ Ell ha de créixer, i jo he de
minvar”Jn 3,30.
En l’evangeli que llegim avui, Jesús comença de ferm el seu camí, es fa
independent, deixa Natzaret, i busca a Cafarnaüm els seus seguidors. Jesús no
vol anar sol. Confiarà en els seus deixebles passi el que passi. Pastarà el
Regne amb el nostre fang. Això és el cristianisme, viure la humanitat i la divinitat
en la nostra carn. De tan natural, de tan proper com es fa Jesús, no el sabem
reconèixer com a enviat del Pare.
Gràcies, Pare, per tots els que han sabut reconèixer i seguir Jesús, per
això estem aquí. Els seus seguidors d’avui necessitem ser guarits i guaridors
com els de Galilea. La Església de Jesús vol ser seguidora de les seves petjades,
ara, en el camp i en les ciutats. Rodejats de tècnica i de mitjans per a la salut
que no són per a tots ni ho solucionen tot.
Jesús i els seus, sembla que veien molt la realitat, la caminaven, per on es
veu tot des de terra, ben a prop de les necessitats, amb els ulls dels que les
pateixen. Avui el Papa Francesc ens convida a parlar del que veiem al món, a
l’Església, i treballar junts en els problemes.
La guarició, l’acollida mútua entre tantes diferències, és urgent. És
escandalós que amb els recursos de “tots” es permetin tantes vides amb drets
inassolibles, al costat dels paradisos per uns quants. I això en nom de la llei, la
llei dels poderosos, i dels que callem sense fer.
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Lectura del llibre d’Isaíes 8, 23. 9,-1-3
En temps passat, el Senyor humilià el país de Zabuló i de Nefatlí, però a la fi dels
temps enaltirà el camí del Mar, l’altra banda del Jordà, Galilea dels pagans. El poble que
avançava a les fosques ha vist una gran llum, una llum resplandeix per als qui vivien al país
tenebrós. Els heu omplert de goig, d’una alegria immensa; s’alegren davant vostre com la
gent a la sega, com fan festa els vencedors que reparteixen el botí. Heu trossejat el jou que
li pesava, la barra que duia a l’espatlla i l’agulló del qui l’arriava; tot ho heu trossejat com
el dia de Madian.
Salm responsorial sal.26
El Senyor m’il·lumina i em salva,
qui em pot fer por?
El Senyor és el mur que protegeix la
meva vida,
qui em pot esfereir?.
Una cosa he demanat al Senyor,
i la desijo amb tota l’ànima:

poder viure a la casa del Senyor
i vetllar pel seu temple
N’estic cert, fruïré en la vida eterna
de la bondat que em té el Senyor!
Sigues valent! que el teu cor no
defalleixi.
Espera en el Senyor!.

Lectura de la primera carta als cristians de Corint A1 C 1, 10-13. 17
Germans, pel nom de Jesucrist, el nostre Senyor, us demano que aneu d’acord i que
no hi hagi divisions entre vosaltres; estigueu ben units en una sola manera de pensar i en un
sol parer. Perquè alguns de la casa de Cloa m’han parlat de les desavinences que hi ha
entre vosaltres. Vull dir que cadascú de vosaltres afirma: “Jo sóc partidari de Pau”, “doncs,
jo, d’Apol·ló”, “jo, de Quefes”, “jo, de Crist”. Com és això? Él Crist està dividit? És que
Pau ha estat crucificat per vosaltres o heu estat batejats en el nom de Pau? Crist no m’ha
enviat a batejar, sinó a anunciar l’evangeli, i a fer-ho sense recòrrer a un llenguatge de
savis, perquè la creu de Crist no perdi el seu valor.
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu. Mt... 4, 12-23
Quan Jesús sentí a dir que Joan havia estat empresonat, se’n tornà a Galilea, però no
anà a viure a Natzaret, sinó a Cafar-Nahüm, vora el llac, a la regió de Zabuló i de Neftalí,
perquè s’havia de complir allò que anunciava el profeta Isaïes: «País de Zabuló i de Neftalí,
camí del mar, l’altra banda del Jordà, Galilea dels pagans: El poble que vivia a les fosques
ha vist una gran llum, una llum resplendeix per als qui vivien al país tenebrós.» Des d’aquell
temps Jesús començà a predicar així: «Convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop.» Tot
vorejant el llac de Galilea, Jesús veié dos germans, Simó, l’anomenat Pere, i Andreu.
Estaven tirant el filat a l’aigua, perquè eren pescadors, i els digué: «Veniu amb mi, i us faré
pescadors d’homes.» Immediatament abandonaren les xarxes i se n’anaren amb ell. Més
enllà veié altres dos germans, Jaume i Joan, fills de Zebedeu. Eren a la barca amb el seu

pare, repassant les xarxes, i Jesús els cridà. Ells abandonaren immediatament la barca i el
pare, i se n’anaren amb ell. I anava per tot Galilea, ensenyant a les sinagogues, predicant la
Bona Nova del Regne i guarint entre la gent tota malaltia.
Salmo responsorial Sal 26
El Señor es mi luz i mi salvación
¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida
¿quién me hará temblar?.
Una cosa pido al Senyor,
eso buscaré,
habitar en la casa del Señor

por los días de mi vida,
gozar de la dulzura del Señor,
comtemplando su templo.
Espero gozar de la dicha del Señor
en el país de la vida.
Espera en el Señor, sé valiente,
ten ánimo, espera en el Señor.

La nostra comunitat respon al qüestionari sobre la família (II)
5.- Sobre les unions de persones del mateix sexe
a) ¿Existeix al vostre país una llei civil que reconegui les unions de persones
del mateix sexe equiparades d’alguna manera al matrimoni?
Sí existeix. Va començar amb el reconeixement com a parelles de fet i actualment es
celebren matrimonis civils d’homosexuals.
b) Quina és l’actitud de les Esglésies particulars i locals tant enfront de l’Estat
civil promotor d’unions civils entre persones del mateix sexe, com enfront de les
persones implicades en aquest tipus d’unió?
b1. Enfront de l’estat l’Església té una actitud bel·ligerant per aquestes lleis de
reconeixement del matrimoni homosexual i l’equiparació, a tots els efectes, al de persones
heterosexuals.
b2. Enfront de les persones implicades en aquest tipus d’unió, l’actitud de l’Església
és de rebuig, unint-se així a la marginació a què una part de la societat els condemna i
col·laborant al dolor i l’angoixa que moltes d’aquestes persones pateixen.
c) ¿Quina atenció pastoral és possible tenir envers les persones que han elegit
de viure segons aquest tipus d’unions?
Creiem que aquestes persones se les ha d’acollir amb amor fratern per tal que puguin
experimentar l’amor de Déu. Coneixem que hi ha associacions d’homosexuals cristians.
d) En el cas d’unions de persones del mateix sexe que hagin adoptat infants,
com cal comportar-se en vista de la transmissió de la fe?
Aquests nens i nenes s’han de acollir com la resta d’infants, sense cap distinció a
l’hora de la seva participació a la vida de la comunitat i als sagraments ( baptisme, comunió,
catequesis, etc.)
(continua a la pàgina del darrera)

