VIDA PARROQUIAL

DESPATX PARROQUIAL
L’horari de despatx és actualment
aquest: els dissabtes, de les 11 fins a
les 12 del matí, i a hores
convingudes (telèfons: 93 762 37 90
i 660 83 45 19).

Josep Codina i Farrés

16 de febrer del 2020 Núm. 836

Diumenge VI durant l'any (A)
«No us penseu que he vingut a anul·lar els llibres de la
Llei o dels Profetes»
Avui, Jesús ens diu «No us penseu que he vingut a anul·lar els
llibres de la Llei o dels Profetes sinó a dur-los a la plenitud» (Mt 5,17).
Què és la Llei? Què són els Profetes? Per Llei i Profetes s’entenen dos
conjunts diferents de llibres de l’Antic Testament. La Llei es refereix als
escrits atribuïts a Moisès; els Profetes, com el seu nom indica, són els
escrits dels profetes i els llibres sapiencials.
A l’Evangeli d’avui, Jesús fa referència al que considerem el resum
del codi moral de l’Antic Testament: els manaments de la Llei de Déu.
Segons el pensament de Jesús, la Llei no consisteix en principis merament
externs. No. La Llei no és una imposició vinguda de fora. Ben al contrari.
En realitat la Llei de Déu correspon a l’ideal de perfecció que rau en el cor
de cada home. Aquesta és la raó per la qual qui compleix els manaments
no solament se sent realitzat en les seves aspiracions humanes, sinó que
també assoleix la perfecció del cristianisme, o, amb les paraules de Jesús,
assoleix la perfecció del regne de Déu: «Aquell qui els compleixi i ensenyi
a complir-los, serà tingut per gran en el Regne del cel» (Mt 5,19).
«Doncs jo us dic» (Mt 5,22). L’acompliment de la llei no es
resumeix en la lletra, ja que “la lletra mata, però l’Esperit dóna vida”
(2Cor 3,6). És en aquest sentit que Jesús empenyora la seva autoritat per
interpretar la Llei segons el seu esperit més autèntic. En la interpretació de
Jesús, la Llei és ampliada fins les últimes conseqüències: el respecte per la
vida està unit a l’eradicació de l’odi, de la venjança i de l’ofensa; la
castedat del cos passa per la fidelitat i per la indissolubilitat, la veritat de
la paraula donada passa pel respecte als pactes. Complint la Llei, Jesús
«manifiesta amb plenitud l’home a l’home mateix, i alhora li mostra amb
claredat la seva altíssima vocació» (Concili Vaticà II).
L’exemple de Jesús ens convida a aquella perfecció de la vida
cristiana que realitza en accions el que predica amb paraules.

INFORMATIU

Diumenge VII durant l'any (A) , 23
de febrer de 2020.
Lv 19,1-2.17-18 / Sl 102 / 1Co
3,16-23 / Mt 5,38-48
C.E. ANEM A CAMINAR
-Dissabte, 22 de febrer: Montnegre
(El Maresme)
-Dilluns, 24 de febrer: Corçà (Baix
Empordà)
REVISTA DIOCESANA EL
SENYAL
La revista diocesana El Senyal inicia
una nova etapa, amb nous continguts
i nou disseny. A l’església n’hi haurà
uns quants exemplars, al preu de 3
euros. També hi haurà butlletes de
subscripció per als qui desitgin
rebre-la a casa (6 números a l’any).

Les exigències de la llei i les de
l’amor
Jesús,
avui em dones la clau per escollir el
millor
i el que em farà més humà i més
cristià.
Els humans sovint ens acontentem
amb observar
allò que està previst i prescrit per les
lleis;
tu, en canvi, ens poses, com a
criteri,
les exigències de l’amor, d’un amor
com el de Déu.
Les lleis ens marquen el límit per no
caure
en actituds negatives i destructores
de les persones
i de les relacions amb un mateix,
amb els altres i amb Déu.
Complir només la llei significa fer el
que és indispensable.
Tu, perquè creus en la meva
capacitat infinita de vida i d’amor,
em proposes allò que em pot fer més
humà
i més semblant a Déu, que és Amor;
estimar sempre, tothom i sense
límits,
amb tot el cor, amb tota l’ànima,
amb totes les forces.
És el millor que puc oferir a Déu i
als altres,
i el que em portarà a la meva plena
realització com a persona.
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ECONOMIA 9-2-20
Col·lecta (mans unides) ...... 286,98
Caixetes ................................... - - Caixetes ciris ......................... 34,45
Càritas................................... 15,00
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Lectura del llibre de Jesús Fill de Sira (Sir 15,15-20)

Si tu vols, guardaràs els manaments; ets tu qui has de decidir si et
mantindràs fidel. Tens al davant foc i aigua: pren el que tu vulguis.
L’home té al davant la vida i la mort: li donaran allò que voldrà. La
saviesa del Senyor és gran; el Senyor és molt poderós i tot ho veu. Els
ulls de Déu veuen el que ell ha creat; ell coneix tot el que fa cadascú.
No mana a ningú que faci el mal ni autoritza ningú a pecar.

Salm responsorial [118,1-2.4-5.17-18.33-34]

Feliços els homes de conducta irreprensible, / que
segueixen la llei del Senyor. / Feliços els homes que guarden
el seu pacte / i busquen el Senyor amb tot el cor.
Heu donat els vostres preceptes / perquè siguin observats
fidelment. / Tant de bo que els meus camins no es desviïn / de
guardar els vostres decrets.
Feu aquesta gràcia al vostre servent: / que visqui pensant
en la paraula que heu donat. / Obriu-me els ulls i podré
contemplar / les meravelles de la vostra llei.
Mostreu-me el camí dels vostres decrets, / que el vull
seguir fins al final. / Feu-me entendre la vostra llei, / que la
vull guardar amb tot el cor.
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de
Corint (1Co 2,6-10)

Germans, als qui tenen una fe prou madura, sí que els ensenyem
una saviesa, però una saviesa que no és del món present ni dels
dirigents, que estan a punt de ser destituïts, sinó la saviesa enclosa en el
pla que Déu s’ha proposat, amagada fins ara, però que abans de tots es
temps Déu ja tenia decidida, perquè sigui la nostra glòria. Cap dels
dirigents del món present no l’havia coneguda, perquè, si l’haguessin
coneguda, mai no haurien clavat a la creu el Senyor de la glòria. Però,
tal com diu l’Escriptura: «Cap ull no ha vist mai, ni cap orella no ha
sentit, ni el cor de l’home somniava això que Déu té preparat per als
qui l’estimen», però a nosaltres, Déu ens ho ha revelat per obra de
l’Esperit, ja que l’Esperit tot ho penetra, fins al més profund de Déu.

Lectura de l'evangeli segons sant Mateu (Mt 5,17-37)

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: [«No us penseu que jo
vinc a desautoritzar els llibres de la Llei i dels Profetes. No vinc a
desautoritzar-los sinó a completar-los. Us ho dic amb tota veritat: Mentre
durin el cel i la terra, no passarà per alt ni la lletra més menuda, ni el tret més
insignificant dels llibres de la Llei. Tot es complirà. Per tant, aquell que deixi
de complir un dels manaments més petits, i ensenyi els altres a fer el mateix,
serà tingut pel més petit en el Regne del cel; però aquell que els compleixi i
ensenyi a fer-ho, serà tingut per gran en el Regne del cel.] Jo us dic que si no
sou més justos del que ho són els mestres de la Llei i els fariseus, no entrareu
pas al Regne del cel. Ja sabeu que als antics els van manar: “No matis”, i
tothom que mati, serà reu davant el tribunal. Doncs jo us dic: El qui s’enfadi
amb el seu germà, serà reu davant el tribunal. [El qui digui al seu germà una
paraula de menyspreu, serà reu davant el Sanedrí, i el qui l’insulti, acabarà al
foc de l’infern. Per això, ni que et trobis ja a l’altar, a punt de presentar l’ofrena,
si allà et recordes que un teu germà té alguna cosa contra tu, deixa allà mateix
la teva ofrena, i ves primer a fer les paus amb ell. Ja tornaràs després, a
presentar la teva ofrena. Si algú et porta al jutjat, mentre hi aneu, enteneu-vos
de seguida, abans no et posi en mans del jutge, i el jutge en mans dels guardes,
i et tanquin a la presó. T’ho dic amb tota veritat: Un cop allà, no en sortiries
que no haguessis pagat fins l’últim cèntim.] Ja sabeu que està manat: “No
cometis adulteri.” Doncs jo us dic: Tothom que mira una dona amb mal desig,
en el fons del cor ja ha comès adulteri. [Per això, si el teu ull dret et fa caure en
pecat, arrenca-te’l i llença’l; val més que es perdi un dels teus membres, i que
no sigui llençat a l’infern tot el teu cos. I si la teva mà dreta et fa caure en pecat,
talla-te-la i llença-la; val més que es perdi un dels teus membres, i que no sigui
llençat a l’infern tot el teu cos. També està manat: “Si algú es divorcia de la
seva dona, que li doni un document on consti el divorci.” Doncs jo us dic:
Tothom qui es divorcia de la seva dona, fora del cas d’una unió il·legal, en fa
una adúltera, i el qui es casa amb una repudiada, comet adulteri.] També
sabeu que als antics els van manar: “No trenquis els juraments.” I també:
“Compleix tot allò que has jurat en nom del Senyor.” Doncs jo et dic: No juris
mai: [ni pel cel, que és el tron de Déu, ni per la terra, que és l’escambell dels
seus peus, ni per Jerusalem, que és la ciutat del gran Rei, ni pel teu cap, ja que
tu no pots ni fer tornar blanc o negre un sol cabell.] Digueu senzillament sí
quan és sí, i no quan és no. Tot allò que dieu de més, ve del Maligne.»

