VIDA PARROQUIAL

Diumenge VI durant l'any (A) , 16
de febrer de 2020.
Sir 15,15-20 / Sl 118 / 1Co 2,6-10 /
Mt 5,17-37
C.E. ANEM A CAMINAR
-Dissabte, 08 de febrer: Castell de
Milany (Ripollès).
-Dissabte, 15 de febrer: Elna
(Rosselló).

GRUPS DE REFLEXIÓ
CRISTIANA - CATEQUESI
Dissabte que ve, dia 15, hi haurà
una nova sessió dels grups de
reflexió cristiana i catequesi.
Començarà a dos quarts de 7 de la
tarda.

AVUI, COL·LECTA PER A
MANS UNIDES
La Jornada de Mans Unides –
Campanya contra la Fam, que se
celebra avui diumenge, té aquest
lema: “Qui més pateix el
maltractament al planeta no ets tu”.
La col·lecta de les misses anirà
destinada, juntament amb la de les
altres parròquies de l’arxiprestat, a
finançar un projecte de
comercialització de productes
agrícoles processats al Líban. Un
total de 260 cooperativistes,
agricultors humils, majoritàriament
homes, libanesos i sirians i, d’altra
banda, 34 dones libaneses a les quals
s’ensenya a preparar melmelades i

CELEBRACIÓ DE LA MARE
DE DÉU DE LOURDES
Per iniciativa de les delegacions a
Pineda i a Calella de l’Hospitalitat
de la Mare de Déu de Lourdes, la
missa de les 8 del vespre de dissabte
vinent, dia 15, es farà ressò de la
festa de la Mare de Déu de Lourdes,
que correspon celebrar el dia 11 de
febrer.
DESPATX PARROQUIAL: NOU
HORARI
D’ara endavant, el despatx
parroquial estarà obert els dissabtes
de les 11 fins a les 12 del matí, i
s’atendrà també les persones a hores
convingudes (telèfons: 93 762 37 90
i 660 83 45 19).

9 de febrer del 2020 Núm. 835

Diumenge V durant l'any (A)

Déu, Paraula vivent encarnada en Jesucrist, ens
crida a ser Llum enmig de la foscor.

Com Església, com Poble de Déu i Comunitat Cristiana de la nostra
Parròquia, preguntem-nos: ¿Estem convençuts i tenim vivències del fet
que som portadors DE LLUM I DE VIDA a la nostra societat?
EL MÓN ESTÀ PLE DE FOSCORS I DE CRITS D’AUXILI
QUE ENS MOUEN A LA COMPASSIÓ!!!... Germans nostres que
malviuen amb extrema pobresa i sense casa. Altres, enmig de bombes i
metralles. Molts desconeguts moren en alta mar, hospitals, carreteres, tot
deixant dolor, plors o desesperances. O bé familiars, amics, coneguts o
veïns nostres, molts angoixats per falta de treball o perquè porten sobre el
seu cos, malalties incurables...
ÉS URGENT: ELS NOSTRES GERMANS ENS NECESSITEN
I ENS ESPEREN... Cal atansar-nos a tots ells, portant la Flama encesa de
la Fe, de l’Esperança i de l’Amor. I com a Comunitat Creient, hem de fer
esclatar, en mig del nostre mon tan dividit, el Foc del Regne de Déu
portant la Pau, la Justícia la Unitat i la Fraternitat en el cor del nostre
Poble, tan ple d’interessos creats i de discrepàncies internes polítiques,
que porten a la destrucció i el desencant de la ciutadania.
¿Quin nou projecte de vida té l’Esperit de Jesús, per la nostra
Comunitat Cristiana?
• Convertir les nostres vides, mitjançant la saviesa de l’Esperit Sant...
• Il·luminar les nostres ments, per denunciar les tenebres
d’injustícia...
• Compartir el nostre pa i els nostres bens, amb tota persona que passa
fam...
• Acollir, respectar i afavorir la dignitat dels sense-sostre...
• Treure la foscor dels nostres interessos mesquins i egoistes...
• Reconèixer i valorar la dona i l’home, com imatge i fills de Déu...
PARE BO, envieu-nos l’Esperit Sant, i la teva presència serà
Aliança de Vida Nova en l’Església i la Humanitat. El món, se
sentirà embriagat per la teva felicitat...

INFORMATIU

altres aliments processats dels
productes que entren a la
cooperativa, seran els principals
beneficiaris d’aquest projecte, que
puja a quasi quaranta-dos mil euros.

FULL

ECONOMIA 2-2-20
Col·lecta................................ 74,32
Caixetes...................................3,06
Caixetes ciris ......................... 23,19
Càritas..................................... 1,26
Menjador................................. 7,00
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Lectura del llibre d'Isaïes (Is 58,7-10)

Diu el Senyor: «Comparteix el teu pa amb els qui passen fam,
acull a casa teva els pobres vagabunds, si algú no té roba, vesteix-lo; no
els defugis, que són germans teus. Llavors esclatarà en la teva vida una
llum com la del matí, i es tancaran a l’instant les teves ferides; tindràs
per avantguarda la teva bondat, i per rereguarda, la glòria del Senyor.
Quan invoquis el Senyor, ell et respondrà, quan cridis auxili, ell et dirà:
«Aquí em tens.» Si no intentes de fer caure els altres, ni els assenyales
amb el dit pronunciant un malefici, si dónes el teu pa als qui passen
gana i satisfàs la fam dels indigents, s’omplirà de llum la teva foscor, i
el teu capvespre serà clar com el migdia.»

Salm responsorial [111,4-5.6-7.8a.9]

L’home just, compassiu i benigne, / és llum que apunta
en la fosca. / Sortós l’home que presta de bon grat, / que
disposa a consciència els seus afers.
El just no caurà mai, i deixarà un record inesborrable. /
Viu sense por de les males noves, / se sent ferm confiant en el
Senyor.
Té el cor incommovible, res no tem, / reparteix el que té,
ho dóna als pobres, / la seva bondat consta per sempre, / pot
alçar el front amb dignitat.
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de
Corint (1Co 2,1-5)

Germans, quan vaig venir a vosaltres no us vaig anunciar el
misteri de Déu amb el prestigi de l’eloqüència i de la saviesa. Entre
vosaltres no vaig voler saber res més que Jesucrist, i encara clavat a la
creu. I em vaig presentar davant vostre feble, esporuguit i tremolós. En
tot allò que us deia i us predicava no hi entraven paraules que
s’imposessin per la seva saviesa, sinó pel poder convincent de l’Esperit,
perquè la vostra fe no es fonamentés en la saviesa dels homes, sinó en
el poder de Déu.

Lectura de l'evangeli segons sant Mateu (Mt 5,13-16)

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Vosaltres sou la
sal de la terra. Si la sal ha perdut el gust, amb què la tornarien salada?

No serà bona per a res. La llençaran al carrer i que la gent la trepitgi.
»Vosaltres sou la llum del món. Un poble dalt d’una muntanya no es
pot amagar. Tampoc, quan algú encén un llum, no el posa sota una
mesura, sinó en un lloc alt, i fa llum a tots els qui són a casa. Igualment
ha de resplendir la vostra llum davant la gent. Llavors, en veure el bé
que heu obrat, glorificaran el vostre Pare del cel.»
La parròquia, lloc d'acollida, especialment els pobres (III part i

última)

Assegurar la relació personal

Però avui moltes coses canvien i ens cal estar atents. Alguns serveis bàsics
són atesos per les administracions, però l’acollida i la relació personal, el promoure
i integrar, no estan assegurats. La disminució del nombre de preveres i també dels
laics i laiques que poden assumir tasques d’acollida, de servei, fa que tinguem la
temptació d’assegurar només un funcionament bàsic, que la maquinària rutlli.
Però la gràcia de la comunitat és la relació personal, les manifestacions
d’acollida, l’empatia i la disposició a fer camí junts. I això demana temps i enginy
per fer-ho realment operatiu en les actuals circumstàncies. Laics i preveres, junts,
hem de fer els passos concrets perquè aquest desig permanent es vagi concretant en
el dia a dia.
Escrit per Josep Maria Domingo i publicat a Galilea.153 número 11

A la recerca d’un món més humà

Jesús,
quan em dius que he de ser
“sal de la terra i llum del món”,
m’estàs convidant a col·laborar
en la construcció d’un món més humà:
“Ser-hi sal” que doni gust d’humanitat
a totes les realitats de la vida quotidiana.
“Ser-hi llum” que il·lumini el camí i la vida
i faci fora les tenebres del dubte i de la ignorància.
Quan analitzo la història de la humanitat,
constato que les persones, que han estat llum
i han marcat un camí de vida i de pau,
són persones molt humanes i molt implicades
en la reflexió i en l’acció, i molt obertes a l’Esperit.
Tu, que ets “Llum” per a la humanitat,
ajuda’m a descobrir què puc fer per col·laborar
en la construcció d’un món més humà,
que estigui d’acord amb el Projecte del Pare.

Josep Codina i Farrés

