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SETMANA DE PREGÀRIA PER
Col·lecta................................ 84,48
LA UNITAT DELS CRISTIANS
Caixetes.................................10,00 Del dissabte dia 18 fins al dissabte dia
Caixetes ciris ......................... 21,55 25 d’aquest mes té lloc la Setmana de
Càritas..................................... 0,05 pregària per la unitat dels cristians. El
Menjador.................................. -- -- lema d’aquest any és: “Ens tractaren
amb una humanitat poc corrent” (Ac
Diumenge III durant l'any (A), 26 28,2)”.

Diumenge II durant l'any (A)

El pecat no té l'última paraula

FULL

Us va saber reconèixer i, amb alegria,
C.E. Anem a Caminar
proposava de seguir-vos
25 de gener: Castell de Besora- Salt del per tal de ser batejats amb l’Esperit Sant.
Mir ( Osona)
Allibereu-nos de la nostra covardia
i del nostre conformisme,
ENTERRAMENTS
perquè també nosaltres siguem en el
Dimarts passat, dia 14, vam nostre món
acompanyar amb la nostra pregària els testimonis del vostre amor.
familiars de Dolors Codina i Batlle, que Ajudeu-nos a viure de tal manera
va morir a l’edat de 94 anys. I que la nostra felicitat sigui
dimecres, dia 15, vam pregar encomanadissa
comunitàriament per la difunta Maria i puguem oferir amb alegria i esperança
Bernat i Jalonch, de 70 anys.
el vostre Evangeli als qui caminen al
costat nostre.
RACÓ DE PREGÀRIA
Senyor Jesús, gràcies per tants
El proper dia 24, quart divendres testimonis de vós que conec.
d’aquest mes de gener, hi haurà el racó Són moltes les persones que parlen del
de pregària, a dos quarts de 9 del vostre nom
vespre, a l’església parroquial.
i que apunten cap a vós com a Fill de
Déu únic.
Que jo sigui capaç de reconèixer-vos
com a Senyor i salvador meu,
amb un cor obert als germans,
especialment als que més ho necessiten.
Envieu-me el vostre Esperit, perquè
sigui testimoni
de la vostra presència en la meva vida
Equip bíblic “Verbo”

En la lectura de l'evangeli d'aquest
diumenge veiem a Joan Baptista que dóna
testimoniatge de Jesús. Una mica abans en
aquest mateix capítol, li havien preguntat a
Joan: qui ets?, i ell havia dit que ell no era el
Messies, que ell era una veu que clama en el desert: «aplaneu el
camí del Senyor». Joan no busca protagonismes, no vol atreure a la
gent cap a ell sinó que assenyala que és Un altre que pot omplir les
seves aspiracions i omplir les seves vides de sentit.
En el text que llegim avui, Joan diu que l'endemà va veure
Jesús anar cap a ell i va exclamar: Aquest és l’Anyell de Déu que
lleva el pecat del món. Aquesta imatge era molt forta en el judaisme,
ja que recordava l’anyell pasqual que havia salvat al poble la vígilia
de deixar Egipte. També era imatge del Servidor sofrent que va
donar la seva vida. Quan Joan Baptista descriu Jesús amb aquestes
imatges ho revela com el que porta a la plenitud aquestes profecies.
Jesús és l’Anyell de Déu que lleva el pecat del món. El seu amor,
portat fins a l'extrem, “absorbeix”, pren sobre seu, tot el que no és
amor, tot el que no construeix, tot el que no porta a la vida, perquè
tota la humanitat tingui vida i vida en plenitud.
El pecat en les seves diverses formes segueix present avui com
en el temps de Joan Baptista però el seu testimoniatge continua sent
vàlid. Per què? Perquè la novetat sempre actual de l'amor salvífic de
Jesús és que el pecat no té l'última paraula, no és una fatalitat. En
Jesús és possible alliberar-nos de l'espiral del mal. I, si ens deixem
guiar per l'Esperit Sant, podem descobrir en nosaltres una llibertat
nova que ens porti a viure l'amor, l'esperança i el perdó.

INFORMATIU

de gener de 2020.
Gràcies, Senyor
Is 8,23b-9,3 / Sl 26 / 1Co 1,10- Gràcies, Senyor,
13.17 / Mt 4,12-23
pel testimoni humil de Joan Baptista.

M. de J. Ch-C.
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Lectura del llibre d'Isaïes (Is 49,3.5-6)

El Senyor em digué: «Ets el meu servent, Israel, estic orgullós de
tu.» El Senyor m’ha format des del si de la mare perquè fos el seu
servent i fes tornar el poble de Jacob, li reunís el poble d’Israel; m’he
sentit honorat davant el Senyor, i el meu Déu ha estat la meva glòria;
però ara ell em diu: «És massa poc que siguis el meu servent per
restablir les tribus de Jacob i fer tornar els supervivents d’Israel; t’he fet
llum de tots els pobles perquè la nova salvació arribi d’un cap a l’altre
de la terra.»

Salm responsorial [39,2.4ab.7.8-9.10]

Tenia posada l’esperança en el Senyor, / i ell, inclinant-se
cap a mi, / ha inspirat als meus llavis un càntic nou, / un
himne de lloança al nostre Déu.
Però vós no voleu oblacions ni sacrificis, / i m’heu parlat
a cau d’orella; / no exigiu l’holocaust ni l’expiació.
Per aixo us dic: «Aquí em teniu: com està escrit de mi en
el llibre, / Déu meu, vull fer la vostra voluntat, / guardo la
vostra llei al fons del cor.»
Anuncio amb goig la salvació davant el poble en dia de
gran festa. / No puc deixar d’anunciar-la, ho sabeu prou,
Senyor.
Lectura la primera carta de sant Pau als cristians de
Corint (1Co 1,1-3)

Pau, que per voler de Déu ha estat cridat a ser apòstol de
Jesucrist, i el seu germà Sòstenes, a la comunitat de Déu que és a
Corint, als santificats en Jesucrist, cridats a ser-li consagrats, en unió
amb tots els qui pertot arreu invoquen el nom de Jesucrist, el nostre
Senyor i el d’ells. Us desitjo la gràcia i la pau de Déu, el nostre Pare, i
de Jesucrist, el Senyor.

Lectura de l'evangeli segons sant Joan (Jn 1,29-34)

En aquell temps, Joan veié que Jesús venia i digué: «Mireu
l’anyell de Déu, que pren damunt seu el pecat del món. És aquell de qui
jo deia: Després de mi ve un home que m’ha passat davant, perquè,

abans que jo, ell ja existia. Jo no sabia qui era, però vaig venir a batejar
amb aigua perquè ell es manifestés a Israel.» Després Joan testificà:
«He vist que l’Esperit baixava del cel com un colom i es posava
damunt d’ell. Jo no sabia qui era, però el qui m’envià a batejar amb
aigua em digué: «Aquell sobre el qual veuràs que l’Esperit baixa i es
posa és el qui bateja amb l’Esperit Sant.» Jo ho he vist, i dono
testimoniatge que aquest és el Fill de Déu.»
M’ESPIEN, EM VIGILEN, EM SEGUEIXEN(Salm 139)

Saben prou bé quan m’assec i quan m’aixeco.
Descobreixen de lluny estant els meus propòsits.
Veuen si camino o reposo, els són coneguts tots els meus passos.
Encara no tinc la paraula als llavis que ja la veuen pronunciada.
M’espien, em vigilen, em segueixen, m’escolten.
Les seves càmeres m’identifiquen i em segueixen entre la multitud.
Si pujo dalt del cel m’hi troben els seus satèl·lits;
Si m’amago als inferns m’hi detecten els seus sismògrafs.
Ah, quan eres Tu i no ells, Senyor,
el que ho sabia tot de mi!
Podia donar-te gràcies d’haver-me fet,
d’haver-me brodat amb una orfebreria de cèl·lules al si de la mare.
La teva mà em guiava, em sostenia,
les mans d’ells em colpegen i empresonen,
què els haig d’agrair?
Volen teixir com tu en les entranyes de la vida,
volen suplantar les teves obres admirables,
però no el teu amor.
Els teus ulls em veien abans d’estar format.
Fes-me invisible als seus ulls.
Els dies de la meva vida eren escrits en el teu llibre.
Esborra’m dels seus arxius.
Fes-me lliure, insondable, incontrolable.
Fes-te tenebra que m’amagui.
Fes-te negra nit que em refugiï.
I que quan em desvetlli del son,
que encara estigui amb Tu.

David Jou

