VIDA PARROQUIAL

Josep Codina

26 de gener del 2020 Núm. 833

Diumenge III durant l'any (A)

Cap on gira el teu timó
“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”.
El resum de l’evangeli d’aquest diumenge és com el twiter
sobre els fets d’un Jesús que tot just s’estrena en l’etapa que en diem
vida pública.
Cal afegir els detalls que perfilen el cor de Jesús. Per exemple,
va convidant deixebles de dos en dos, en fa una petita colla cridada a
ser comunitat. També l’evangeli ens presenta un Jesús que de
matinada es retira a pregar Déu, el seu Abbà.
Ser seguidor de Jesús és ser persona guaridora, i portadora de
bones notícies. Això és tot un repte que requereix tenir molta fe,
viure amb entusiasme i ser persona compassiva. Els cristians som el
resultat de la llavor de l’Esperit que un reguitzell de persones han
plantat en cada un nosaltres. Sapiguem donar-ne gràcies.
Si som convidats a seguir Jesús, si realment ens hi hem
compromès, ens haurem de preguntar sincerament a qui seguim en
la nostra vida, quins missatges escoltem, i quines causes defensem.
Sentirem la necessitat d’una nova conversió cap al Regne de Déu que
és a tocar.
En definitiva, sentir que el Regne de Déu és a prop és escoltar
que Déu ens estima i que mai ha deixat d’estimar-nos. Convertir-se
és deixar-se estimar per Déu.

INFORMATIU

Accepto la teva proposta
Jesús,
comences el teu ministeri amb
aquesta invitació:
“Creieu en la bona Nova i convertiuvos!”.
Has vingut al món per revelar-nos
l’amor incondicional del Pare
i, fent-te home, en tot semblant a
nosaltres,
ens fas conèixer la grandesa de tota
persona.
Perquè som filles i fills estimats de
Déu,
ens proposes que treballem en la
realització
del Projecte salvador del Pare.
Vols que hi col·labori i m’hi
impliqui,
però respectes la meva llibertat; mai
no t’imposes.
Per a mi, això suposarà un canvi i un
esforç constant
per lluitar contra allò que pot
destruir l’amor
o perjudicar la qualitat humana de la
vida.
Sé que em costarà, però, malgrat els
obstacles,
accepto la proposta de ser el teu
col·laborador.
Sé que estaràs sempre al meu costat
i em faràs fort
per dur a terme la meva missió.
Compto amb tu!

FULL

Diumenge La Presentació del
Senyor, 2 de febrer de 2020.
Ml 3, 14 / Sl 23 / He 2, 14-18 / Lc
2, 22-40
ENTERRAMENT
Dilluns passat, dia 20, vam
acompanyar amb la nostra pregària
els familiars de Rosa Torres Adamuz,
que va morir a l’edat de 99 anys.
GRUPS DE REFLEXIÓ
CRISTIANA - CATEQUESI
El proper dissabte, 1 de febrer, hi
haurà una nova sessió dels grups de
reflexió cristiana – catequesi.
Començarà a dos quarts de 7 de la
tarda.
LECTURA DE TEXTOS
BÍBLICS
En el marc de la IV Setmana de la
Bíblia, dissabte que ve, dia 1 de
febrer, a dos quarts de 8 del vespre, a
l’església parroquial, es llegiran
fragments de diverses cartes (de Pere,
de Joan, de Jaume i de Judes) del
Nou Testament. Als assistents se’ls
facilitarà el text complet d’aquestes
cartes. D’altra banda, també amb
relació a la Setmana de la Bíblia,
aquest dilluns, dia 27, a les 9 del
vespre, hi haurà una conferènciacol·loqui bíblica al centre parroquial
de Malgrat de Mar (C/ Passada, 10)
sobre aquestes mateixes cartes. Serà
a càrrec del germà marista Xavier
Barceló.
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Lectura del llibre d'Isaïes (Is 8,23b-9,3)

En temps passat, el Senyor humilià el país de Zabuló i de Neftalí,
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 resplendeix 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 quan 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 al dia de Madian.

Salm responsorial [26,1.4.13-14]

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 desitjo amb tota
l’ànima: / poder viure a la casa del Senyor / i vetllar pel seu
temple.
N’estic cert, / fruiré en la vida eterna de la bondat que em
té el Senyor. / Espera en el Senyor! Sigues valent! / que el teu
cor no defalleixi. / Espera en el Senyor!
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de
Corint (1Co 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? El 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 recórrer 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-Naüm, 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, 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.
La parròquia, lloc d'acollida, especialment els pobres (I part)
La clau d’interpretació

Un dels serveis més sovintejats que se’ns demana als preveres és
acompanyar la pregària per un difunt. D’entre les oracions que la litúrgia ens
proposa n’hi ha una que sempre m’ha fet una gran impressió; al final de tot,
significant el darrer viatge vers la casa del Pare, la pregària diu:
Que els àngels t’acompanyin al paradís; que, a la teva arribada et
rebin els màrtirs i et facin entrar a la ciutat santa de Jerusalem. Que el
cor dels àngels t’aculli i tinguis amb Llàtzer, el pobre, un repòs etern.

Voldria destacar que en un moment tan significatiu, les accions que es
destaquen siguin: acollida, rebuda, entrar... Com si això hagués de ser una
clau d’interpretació del que tota vida aspira a ser.
I encara, la menció especial, a “Llàtzer, el pobre” aquell de la paràbola
de Lluc (Lluc 16,19-31) que en vida malvivia, ignorat pel veí ric i que en la
mort és acollit al si d’Abraham. La litúrgia proposa que Llàtzer, el pobre,
sigui també dels qui acullen els difunts; serem acollits per aquells qui, en
vida, hem acollit també. Els pobres ens acolliran.
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