Diumenge 4 de març, III Quaresma
1ª: Ex 20, 1-3; Sl 19; 2ª: 1Co 1,2225; Ev: Jn 2, 13-25

ENTERRAMENT
Aquesta setmana hem acompanyat
amb la pregària a la família de Ana Majado
Obregón, de 99 anys; Joan Costa Mas, de
70 anys.

HO HEM LLEGIT
Els immigrants que venen
(Gabriel Mª Otalora )
Europa perdrà la seva identitat i la
seva cultura cristiana?
Molts pensen allò de que Europa
serem minoria davant el risc de l’arribada
massiva dels refugiats musulmans. La
decadència no ens deixa veure que els
pretesos valors estan desvaloritzats de fa
temps, l’Ètica expulsada de les aules i la
religió cristiana posada en qüestió sine die,
a més del poc exemple dels qui ens diem
creients. El fonamental és preservar els
valors de la tolerància, de respecte per
la diversitat, de solidaritat, que és el que
ens propiciarà les actituds necessàries davant
els reptes als que ens haurem d’afrontar

Diumenge II de QUARESMA
La transfiguració de Jesús

DEL QUE CAL ALLIBERARNOS
En aquest segon diumenge de
quaresma tindrem com a text central
l’evangeli de la transfiguració. Un
evangeli que vol ser un tast abans de la
resurrecció pels més íntims seguidors de
Jesús. És com una invitació a veure el
que voldríem arribar a ser.
Ens disposarem a escoltar la paraula
cercant quines actituds ens cal convertir
com a seguidors i aprenents de Jesús cap
a la Pasqua.
La paraula d’avui ens convida a:
- Alliberar-nos de pensar i creure que
ja coneixem prou Jesús. Només així
mantindrem constantment el desig d’escoltar
la paraula i deixar-nos transformar per
l’Esperit. Perquè, “del núvol va sortir una
veu: aquest és el meu Fill, el meu estimat;
escolteu-lo”. I diu el salm, “Feliços els homes
que cerquen el Senyor amb tot el cor”.
- Alliberar-nos de pensar i creure que
la fe només creix en experiències
extraordinàries. Només així podrem experimentar Déu en els infants i en els rostres
desfigurats dels més necessitats. Perquè,
“mirant al seu voltant, ja no veieren ningú
més, sinó Jesús tot sol amb ells”.

A l’Evangeli d’avui, Jesús prepara els deixebles i ens
prepara a nosaltres per a la seva mort i la seva resurrecció.
I ho fa tenint cura de tres aspectes: el lloc, l’aparició i la
Presència de Déu, tot integrant-los en el seu missatge.

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 142,08
Caixetes ciris ............................... 53,26
Caixetes: ................................... 110,00
Caixetes Càritas: .......................... 23,50
Menjador .................................... 35,00

aviat. Discursos intolerants com els d’alguns
que es fan són la millor propaganda per a
què grups radicals captin a més gent.
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La transfiguració té lloc al Mont Tabor molt a prop del Llac de Tiberíades
amb l’aparició de Moisès i del profeta Elies. El primer rep les Taules de la Llei
al Sinaí. El segon és el pare dels profetes. Per això Jesús conversa amb ells,
perquè són els representants de la llei i dels profetes i en són el testimonis de
Jesús. I per últim, la transfiguració té lloc davant la Presència de Déu per
confirmar als deixebles que Jesús és el Messies: “Aquest és el meu Fill, el meu
estimat; escolteu-lo.”
Però el més important de tot són les paraules que Jesús diu a Pere,
Jaume i Joan: “fins que el Fill de l’home hagués ressuscitat d’entre els morts.”
El què fa Jesús és preparar els deixebles per a la seva mort i la seva resurrecció.
I a nosaltres, què ens ensenya Jesús? Jesús ens envia un missatge de fe i
d’esperança davant qualsevol sofriment ja que Ell es desprèn de la seva vida
per salvar-nos a nosaltres. I Déu ens diu que escoltem la paraula de Jesús.
Una paraula que apareix en les nostres vides, ens els nostres afers quotidians
i que molt sovint no escoltem: quan no ajudem al pobre o al malalt o al desvalgut;
quan no som solidaris amb els privats de llibertat; o quan no abracem el refugiat.
Per això Jesús també ens parla d’integració. Ens diu que hem d’integrar al
diferent, al nostre voltant, a la nostra comunitat, al nostre país.
Potser ens caldria fugir del materialisme i buscar el missatge de Jesús en
la radicalitat de l’Evangeli.
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Lectura del llibre del Gènesi (Gn 22, 16-18)
Ho dic jo, el Senyor: t’ompliré de benediccions i faré que la teva descendència sigui
tan nombrosa com les estrelles del cel i com els grans de sorra de la vora de la mar. Els teus
descendents posseiran les ciutats dels seus enemics. Tots els pobles de la terra es valdran
del nom de la teva descendència per a beneir-se, perquè has obeït el que jo t’havia manat.
Salm Responsorial (Sl 119)
Feliços els homes de conducta irreprensible, que segueixen la Llei del
Senyor! Feliços els homes que guarden el seu pacte i cerquen el Senyor amb
tot el cor, no cometen mai cap mal, segueixen els seus camins!

cobrint, i del núvol va sortir una veu: —Aquest és el meu Fill, el meu estimat; escolteu-lo.
Però de sobte, mirant al seu voltant, ja no veieren ningú més, sinó Jesús tot sol amb
ells.
Mentre baixaven de la muntanya, Jesús els va manar que no expliquessin a ningú allò
que havien vist, fins que el Fill de l’home hagués ressuscitat d’entre els morts. Ells retingueren
aquestes paraules, però discutien entre ells què volia dir això de «ressuscitar d’entre els
morts».

Pregària després de la comunió

Has donat els teus preceptes perquè siguin observats fidelment. Tant de
bo que els meus camins no es desviïn de guardar els teus decrets; mai no em
veuré decebut si tinc al davant tots els teus manaments.

Estem en un període on molts pregunten: “Però que és la fe”. La fe és una
confiança molt senzilla en Déu, un impuls de confiança indispensable, reprès sens
treva en el decurs de la nostra vida.

El meu cor et lloarà amb sinceritat quan aprendrà que decideixes amb
justícia. Vull guardar els teus decrets; no m’abandonis, no em deixis sol.

La teva pregària personal també pot ser senzilla. Penses que, per pregar, hi
ha necessitat de moltes paraules? No. S’esdevé que alguns mots, de vegades
maldestres, són suficients per a lliurar-ho tot a Déu, tant si són els nostres temors
com les nostres esperances.

Salmo responsorial (Sl 119)
Felices los que se conducen sin tacha y siguen la enseñanzac del Señor.
Felices los que atienden a sus mandatos y le buscan de todo corazón, los que
no hacen nada malo, los que siguen el camino del Señor.
Tú has ordenado que tus preceptos se cumplan estrictamente.¡Ojalá yo
me mantenga firme en la obediencia a tus leyes! No tendré de qué avergonzarme cuando atienda a todos tus mandamientos.
Te alabaré con corazón sincero cuando haya aprendido tus justos decretos. ¡Quiero cumplir tus leyes! ¡No me abandones jamás!

Lectura de l’Evangeli segons sant Marc (Mc 9, 2-10)
Sis dies després, Jesús va prendre amb ell Pere, Jaume i Joan, se’ls endugué a part
tots sols dalt d’una muntanya alta i es transfigurà davant d’ells; els seus vestits es tornaren
resplendents i tan blancs que cap tintorer del món no hauria pogut blanquejar-los així.
Llavors se’ls va aparèixer Elies amb Moisès, i conversaven amb Jesús. Pere digué a Jesús:
—Rabí, és bo que estiguem aquí dalt. Hi farem tres cabanes: una per a tu, una per a
Moisès i una altra per a Elies.
No sabia pas què deia, d’esglaiats que estaven. Llavors es formà un núvol que els anà

L’Esperit Sant roman sempre amb tu.

ECONOMIA CASTANYET 2017
Despeses
Aportació parròquia .......... 922,00
Electricitat ......................... 658,04
Com. Bnacs ........................ 42,00
Assegurances .................... 630,63
Manteniment
Alimentació .................. 659,54
Reparacions .............. 1.451,87
Desplaçament .............. 720,00
Butà ................................. 265,10
Neteja .............................. 164,51
Llenya .............................. 310,00
Castanyada ......................... 32,96

nous equipaments .............. 209,95
Total despeses ............. 6.066,60

Ingressos
Aportacions grups ............... 9.220,00
Llenya .................................... 100,00
Total entrades ................... 9.320,00
Ingressos ............................. 9.320,00
Despeses ............................. 6.066,60
Resultat exercici 2017 ...... 3.253,40

