VIDA PARROQUIAL

C.E.ANEM A CAMINAR
Sortida dia 12 de gener a
BONMATI-SANT JULIA DEL
LLOR
Epifania del Senyor
Avui, 6 de gener, l’Església celebra
l’Epifania del Senyor –més coneguda
popularment com el dia dels reis–,
és a dir, la manifestació de Jesucrist
com a salvador de tots els pobles.
L’horari de misses serà l’habitual
dels diumenges.
Baptisme del Senyor
Diumenge que ve, dia 13, se
celebrarà la festa del Baptisme del
Senyor. És la festa que clou el cicle
de Nadal.

Per camins nous i inèdits
Jesús,
en tu i per tu, en el món ha brillat
una llum misteriosa que ve de Déu.
La Bona Nova de l’amor del Pare
resplendeix com un estel
i esdevé punt de referència
per als qui t’hem conegut
i per a totes les persones de bona
voluntat.
Però, perquè aquesta Bona Nova
em porti fins a tu i m’ajudi a
descobrir-te,
com els Mags, m’he de desinstal·lar.
Hauré de recórrer camins nous i
inèdits,
que m’obligaran a abandonar la
comoditat
i les seguretats de la rutina.
Ajuda’m a ser valent i decidit
per seguir fidelment els camins
que la vida i l’Esperit em senyalaran.
Josep Codina

L’Epifania del Senyor: manifestació o aparença?

INFORMATIU

Diumenge Baptisme del Senyor,13
de gener de 2019.
Is 42,1-4.6-7 / Sl 28 / Ac 10,34-38 /
Lc 3,15-16.21-22

6 de gener del 2019 Núm. 778
Diumenge Baptisme del Senyor - Any C

Agenda Llatinoamericana
Encara queden alguns exemplars de
l’Agenda Llatinoamericana Mundial
2019, que aquest any té com a lema:
Les grans causes en allò petit. Es pot
adquirir a l’església parroquial al
preu de 6 euros.

FULL

ECONOMIA 30-12-18
Col·lecta: ............................. 375,31
Caixetes ciris ......................... 46,00
Caixetes Càritas: .................... 11,00
Caixetes ................................... 4, 76

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou

El cicle nadalenc té com a un
dels moments més rellevants la
manifestació del Senyor, la seva
epifania. Les lectures ens descriuen
aquest episodi sense que hi manquin
elements de solemnitat, de lloança, de
simbolisme, com una ocasió per retre-hi
homenatge. Fins i tot l’orientalisme que destil·len els textos resulta
suggestiu (l’estel, els mags, els camells, l’encens, ...). La suma de tots
aquests ingredients, si no es vigila, podria arribar a amagar el missatge
de l’Evangeli i convertir la “carta de presentació” de Jesucrist, davant
dels homes, en un simple exercici de poder, d’ostentació i de riquesa. De
fet, la malícia del mateix Herodes veu Jesucrist com el nou rei que
podria arrabassar-li el cabdillatge; per tant, com un possible competidor
del qual cal desfer-se com més aviat millor.
Podríem traslladar aquesta visió sobre l’epifania del Senyor als
nostres dies i pensar les maneres com Jesucrist es manifesta a les nostres
vides, en la nostra quotidianitat, en els moments difícils, en les alegries,
... La manera com Jesús es fa present està lluny de les parafernàlies, la
solemnitat i l’ostentació que podria semblar. Segurament és l'única forma
possible per entendre aquest seu missatge sense distorsionar-lo. Si, per
contra, deixem que prevalguin tots aquests aspectes accessoris
contribuirem a allunyar-nos de la seva paraula i estarem degradant
l’epifania del Senyor, la seva manifestació, a una simple aparença.
Aquests primers dies de l’any 2019 poden ser uns bons moments
per reflexionar sobre les maneres com se’ns manifesta Jesús i, fins a quin
punt, nosaltres en som prou receptius o restem indiferents.
D.P.
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Lectura del llibre del profeta Isaïes (Is 60,1-6)

Alça’t radiant, Jerusalem, que arriba la teva llum, i sobre teu
clareja com l’alba la glòria del Senyor. Mentre les tenebres embolcallen
la terra, i fosques nuvolades cobreixen les nacions, sobre teu clareja el
Senyor i apareix la seva glòria. Els pobles s’acosten a la teva llum, els
reis busquen la claror de la teva albada. Alça els ulls i mira al teu
entorn: tots aquests s’apleguen per venir cap a tu; porten de lluny els
teus fills, duen als braços les teves filles. Tota radiant i meravellada
veuràs amb el cor eixamplat com aboquen damunt teu els tresors del
mar, i porten a casa teva la riquesa de les nacions. Et cobriran onades
de camells, dromedaris de Madian i d’Efà; tots vénen de Sabà portant
or i encens i cantant la grandesa del Senyor.

Salm responsorial [71,1-2.7-8.10-11.12-13]

Déu meu doneu al rei el vostre dret, / doneu al príncep la
vostra rectitud. /Que el rei governi amb justícia el vostre
poble, /que sigui recte amb els humils
Que el benestar floreixi als seus dies, / i mesos i anys
abundi la pau. / Que domini des d’un mar a l’altre,/ des del
Gran Riu fins a l’extrem del país.
Li portaran obsequis les illes /i els reis de Tarsís; / els reis
d’Aràbia i de Sabà / li oferiran presents. / Li faran homenatge
tots els reis, / se li sotmetran tots els pobles.
Salvarà els pobres que reclamen, / els desvalguts que no
tenen defensor. / S’apiadarà dels pobres i dels febles, / els
salvarà de la mort.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians d’Efes (Ef
3,2-3a.5-6)

Germans, segurament heu sentit dir que Déu m’ha confiat la
missió de comunicar-vos la seva gràcia: per una revelació he conegut el
misteri secret, que els homes no havien conegut en les generacions
passades tal com ara Déu l’ha revelat per l’Esperit als sants apòstols de

Crist i als profetes.
El secret és aquest: que des d’ara, per l’evangeli, tots els pobles,
en Jesucrist, tenen part en la mateixa herència, formen un mateix cos i
comparteixen la mateixa promesa.

Evangeli segons sant Mateu (Mt 2,2-12)

Quan va néixer Jesús, a Bet-Lèhem de Judea, en temps del rei
Herodes, vingueren d’Orient uns mags i, en arribar a Jerusalem,
preguntaven: «On és el rei dels jueus que acaba de néixer? Hem vist
com s’aixecava la seva estrella i venim a presentar-li el nostre
homenatge.» El rei Herodes i tota la ciutat de Jerusalem s’inquietaren
en sentir aquestes noves. Herodes convocà tots els grans sacerdots amb
els lletrats del poble i els preguntava on havia de néixer el Messies. Ells
respongueren: «A Bet-Lèhem de Judea. Així ho escriu el profeta: “Tu,
Bet-Lèhem, terra de Judà, no ets de cap manera la més petita entre les
famílies de Judà, perquè de tu sortirà un príncep que pasturarà Israel,
el meu poble.”»
Llavors Herodes cridà secretament els mags i s’informà ben bé
del moment en què s’havia aparegut l’estrella. Després els encaminà a
Bet-Lèhem amb aquesta recomanació: «Aneu, busqueu-lo ben bé,
aquest nen i, quan l’haureu trobat, feu-m’ho saber, que jo també vull
presentar-li el meu homenatge.» Sortint de l’audiència del rei, es
posaren en camí. Llavors s’adonaren que l’estrella que havien vist
aixecar-se anava davant d’ells fins que s’aturà sobre el lloc on hi havia
el nen. Entraren tot seguit a la casa, veieren el nen amb Maria, la seva
mare i, prostrats a terra, li presentaren el seu homenatge. Van obrir
llavors les seves arquetes per oferir-li presents: or, encens i mirra.
Després, advertits en un somni que no anessin pas a veure
Herodes, se’n tornaren al seu país per un altre camí.
“Avui, més que mai, les nostres societats necessiten «artesans de la
pau», missatgers i testimonis de Déu Pare que vol el bé i la felicitat de
la família humana”
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