Diumenge 4 de febrer, V de Durant l’Any
1ª: Jb 7, 1-7; Sl 146; 2ª: 1Co 9, 1623; Ev: Mc 1, 29-39.

CATEQUESI
Dissabte vinent dia 3 de febrer, hi ha
sessió de catequesi-Grups de reflexió.

GRUP CELEBRACIONS
Dilluns 29 es torna a reunir el Grup de
Celebracions per anar preparant la
Quaresma i Pasqua.
1er de Quaresma: 18 de febrer
Rams: 25 de març
Pasqua: 1 d’abril

CÀRITAS
Acollida: dimarts de 7-8 del vespre
Inscripcions: dijous de 7-8 del vespre

LA PAU
La pau és immensa... i n’hem parlat
tant!
M’aturo un moment en la pau del cor.
Sí, el nostre cor a vegades està inquiet. A
vegades es revolta, es fereix, s’alegra o
s’entristeix. La pau no li evitarà cap d’aquests
moments, però li donarà una clau per acollirlos, per sostenir-los... i per transformar-los.
La pau del cor és la pau de Déu, per
això ens dóna força i ens transforma. És un

Diumenge IV de Durant l’Any B.
Tots van quedar sorpresos i
admirats
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moment etern que travessa el nostre cor ferit,
revoltat, trist o alegre i li allunya el neguit.
Això és el que podrà transformar la ràbia i la
impotència, la pena i el dolor. Tot.
Amb la pau al cor la realitat que ens
envolta canvia. La nostra feina és deixar que
aquesta pau no resti amagada, deixar que la
gràcia la tregui a la llum, com un estat en que
el nostre cor podrà acollir la realitat que
visquem i transformar-la.
La tristesa és transformada, el neguit
desapareix... però la pau també transforma
l’alegria, la fa més profunda, la imprimeix al
cor.
La satisfacció és la intimitat de la pau.
En el més profund del nostre cor hi ha
moments en que la satisfacció ens envaeix
amb força, potser sense avisar i sense saber
gaire el perquè. A vegades no hem fet ni més
ni menys que en altres ocasions, però és el
seu moment. Una satisfacció sincera amb
nosaltres mateixos, amb els altres i amb el
món que només pot sorgir de la pau; de la
mirada amorosa que contempla, des del nostre
cor en pau, el dinamisme i les meravelles del
món i dels qui l’habiten. Treballar per la pau
en nosaltres i al nostre voltant és, doncs, preparar el cor perquè la satisfacció més plaent
l’inundi a vessar. Probablement serà un fruit
madur del nostre treball, d’estar disponibles
per rebre aquest regal. I serà de forma inesperada perquè la tenim ben a prop. Amb la
pau al cor, la satisfacció i la felicitat sempre
són al nostre abast.
La contribució més valuosa que podem
oferir al nostre món és preparar el cor per
acollir en ell la pau.
Feliços els qui treballen per la pau:
Déu els anomenarà (Mt 5,9)
(“Amb els ulls oberts” J. M. Basté)
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Les obres de Jesús acompanyaven les
seves paraules. Per això les seves paraules
tenien una força especial. En aquell temps
funcionava bé el “boca a boca”, de tal manera que molta gent volia veure Jesús i escoltar-ho. Deien que tenia autoritat, es a dir,
una força especial que deixava petjada en la
vida de les persones, les feia créixer en llibertat.
Jesús segueix avui donant vida amb les paraules i amb els fets. L’Esperit
de Jesús viu en cada mirada, en cada gest i en les paraules estimulants de les
dones i els homes que el segueixen.
Som convidats avui a mirar les persones com a fills i filles de Déu, pensin
el que pensin i visquin com visquin. Com ho feia Jesús, que no rebutjava els
“endimoniats” si no que es compadia de tot esclavatge.
Qui no se sent esclau, com a mínim, d’unes quantes manies i obsessions
que voldríem fer fora? La nostra condició és vulnerable, uns per un cantó, uns
altres per un altre. Jesús hi posa comprensió i no renuncia a l’alliberament.
Entrem sense por a les estances de les pròpies angoixes i inseguretats, busquem
les ajudes que calguin, i fem un espai per confiar en Déu Pare, com ens ho
ensenyà Jesús.
Obrim els ulls a tantes opressions entre persones i pobles, moltes vegades
en nom de lleis injustes. Som convidats avui a fer el possible per posar-nos al
costat de qui ho pateix, no renunciar al que sembla impossible aconseguir,
construir ponts, buscar formes i maneres per trobar-hi solucions.
Ajudem-nos tots plegats a ser més humans, a ser autèntics seguidors de
Jesús.
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Lectura del llibre del Deuteronomi (Dt 18,15-20)
Moisès digué al poble: «El Senyor, el teu Déu, farà que s’aixequi d’enmig teu, d’entre
els teus germans, un profeta com jo. Escolteu-lo. El dia que el poble s’havia reunit a la
muntanya de l’Horeb vas demanar al Senyor, el teu Déu, de no tornar a sentir la veu del
Senyor, el teu Déu, i de no veure més aquelles flames, per por de morir. Llavors el Senyor
em digué: “Han fet bé de demanar-ho. Jo faré que s’aixequi d’enmig dels seus germans un
profeta com tu, li posaré als llavis les meves paraules i ell els dirà tot el que jo li ordenaré.
I jo demanaré comptes als qui no escoltin les paraules que ell els dirà en nom meu.
»Però si un profeta s’atreveix a dir en nom meu alguna paraula que jo no li hauré
ordenat, o bé parla en nom d’altres déus, morirà”.»
Salm responsorial [94,1-2.6-7.8-9 (R.: 8)]
Veniu, celebrem el Senyor amb crits de festa, aclamem la Roca que ens
salva; presentem-nos davant seu a lloar-lo, aclamem-lo amb els nostres cants.
«No enduriu els vostres cors.» Veniu, prosternem-nos i adorem-lo,
agenollem-nos davant del Senyor, que ens ha creat; ell és el nostre Déu, i
nosaltres som el poble que ell pastura, el ramat que ell mateix guia.
Tant de bo que avui sentíssiu la seva veu: «No enduriu els cors com a
Meribà, com el dia de Massà, en el desert, quan van posar-me a prova els
vostres pares, i em temptaren, tot i haver vist les meves obres.»

Lectura de l’evangeli segons sant Marc (Mc 1,21-28)
A Cafar-Naüm Jesús anà en dissabte a la sinagoga i ensenyava. La gent s’estranyava
de la seva manera d’ensenyar, perquè no ho feia com els mestres de la llei, sinó amb
autoritat. En aquella sinagoga hi havia un home posseït d’un esperit maligne que es posà a
cridar: «Per què et fiques amb nosaltres, Jesús de Natzaret? Has vingut a destruir-nos? Ja
sé prou qui ets: ets el Sant de Déu.» Però Jesús el reprengué i li digué: «Calla i surt d’aquest
home.» Llavors l’esperit maligne sacsejà violentament el posseït, llançà un gran xiscle i en
va sortir. Tots quedaren intrigats i es preguntaven entre ells: Què vol dir això? Ensenya amb
autoritat una doctrina nova, fins i tot mana els esperits malignes, i l’obeeixen.» I aviat la
seva anomenada s’estengué per tota la regió de Galilea.

Salmo Responsorial (Sal 94)
Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la Roca que nos salva;
entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos.
Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro.
Porque él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía.
Ojalá escuchéis hoy su voz: «No endurezcáis el corazón como en Meribá,
como el día de Masa en el desierto; cuando vuestros padres me pusieron a
prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras.»

Comentari al Salm
El Salm d’avui ens convida: Veniu! Aclamem! Lloem!. Cadascun esdevé pal de paller
de la comunitat pregant. I amb un sol clam aixequem una lloança a Déu. Perquè ha plasmat
les meravelles de l’univers. Perquè ha creat el poble de l’aliança i, com el pastor el ramat,
l’ha conduït, el condueix i el conduirà a una nova terra.
L’amor demana amor i la fidelitat, fidelitat. Per això el Salm acaba així: No us enduríssiu
com els antics hebreus al desert perquè vosaltres tampoc entraríeu a la terra nova; i el
fervent desig: tant de bo que avui sentíssiu la veu de Déu.

Dia escolar de la Noviolència i la Pau
Cada 30 de gener, des de 1964, se celebra el dia Escolar de la Noviolència i la
Pau (DENIP) per recordar el llegat de Mahatma Gandhi el dia que es commemora
l’aniversari de la seva mort.

Demanem saber trobar la pau
Que prengui responsabilitats, sense fugir, per desvetllar la pau.
Que lluiti per la justícia per trobar la pau.
Que miri què passa al món, per fer pujar el valor de la pau.
Que faci costat als marginats, per deixar al marge la violència.
Que comparteixi els meus béns per fer creïble la pau.
Que estimi com Tu ho fas, perquè llavors florirà la pau.
Maria, mare de Jesús, dona del poble, gràcies per ser model de
pau i de llum.
Fes que no em cansi de treballar per la pau al món proper i llunyà.
(Carme Gomà)

