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PROCLAMAR LA PARAULA
Avui, Diumenge de la Paraula, és
una bona ocasió per valorar el
servei o el ministeri de proclamar les
lectures de la Paraula de Déu a les
Eucaristies i les celebracions
litúrgiques.
Agraïm a les persones que s’ofereixen per llegir les
lectures i les pregàries dels fidels a l’església. És una
participació activa a la litúrgia, que mostra que la
celebració no la fa només el mossèn sinó que és un
acte de tota la comunitat.
Apuntem alguns punts a tenir en compte per part de les
persones que fan aquest servei, i que poden ajudar a
millorar la proclamació de la Paraula:
– És molt important que la persona que llegeix de cara
al públic hagi llegit i repassat abans la lectura. És
essencial de cara a pronunciar bé possibles paraules, frases i entonacions que requereix el text.
Cada text té unes característiques i un gènere literari
propi: un relat, un salm poètic, una carta apostòlica,
una exhortació... Tenint en compte que som oients de
la Paraula abans que transmissors, és bo haver
captat, assimilat i pregat el missatge essencial que
transmet el text.

Pensament de la setmana

“Educar la ment sense educar el cor
no és educar en absolut”.
Aristòtil

La Paraula del diumenge

DIUMENGE III DURANT L’ANY
“El Crist és com el cos humà:
és un, encara que tingui
molts membres”.
(1ª carta de Pau als de Corint)
“L’Esperit del Senyor reposa
sobre meu, ja que ell m’ha
ungit per portar la Bona Nova
als desvalguts”.
(De l’evangeli de sant Lluc)

– El lector a l’església no llegeix per a ell mateix, sinó
per a la comunitat reunida. Per tant, cal un to de veu
que arribi amb nitidesa. Això voldrà dir: a) tenir en
compte que normalment el so a l'església ressona i
que hi ha gent que no hi sent prou bé; b) posar-se a la
distància d’un pam, més o menys, del micròfon; c)
llegir alçant la veu, a poc a poc, vocalitzant i obrint bé
la boca i fent les pauses oportunes. I, si pot ser, mirar
de tant en tant el públic, ja que és a qui es dirigeix la
Paraula, viva i actual.
– Quan s’acaba la lectura, fer una pausa, mirar la gent i
proclamar: “Paraula de Déu!”. És una proclamació, no
una descripció, i una invitació al poble a lloar Déu amb
la resposta, que també ha de ser amb vivesa per part
del poble, dient: “Us lloem, Senyor”, o després de
l’Evangeli, “Lloança a Vós, oh Crist”.
– El ministeri de lector s’ha d’exercir amb dignitat i
eficiència, però ningú en té l’exclusiva. No és un dret
ni una obligació, sinó un servei a la comunitat. Si hi ha
més persones que es vegin capaces es poden oferir i
serà un enriquiment per a tota l’assemblea.
Mn. Miquel-Àngel Ferrés

Testimoni de la setmana

LA CONVERSIÓ DE SANT PAU
Saule, fariseu convençut, defensor
aferrissat de la religió jueva,
perseguidor dels cristians, un dia,
camí de Damasc, experimenta una
trobada amb Jesús que li canvia
tota la perspectiva de la seva vida.
A partir d’aquesta conversió, Saule, anomenat
després Pau, jugarà un paper decisiu en la primera
Església, dedicant-se en cos i ànima a predicar la fe
cristiana que trenca definitivament les fronteres del
judaisme. A ell es deu sobretot la difusió missionera
de l’Evangeli per l’Àsia Menor i Europa i el caràcter
universal del cristianisme.
Els seus escrits a les comunitats, les cartes que
trobem al Nou Testament, han alimentat la fe de
totes les generacions, amb un lloc molt destacat en
la Litúrgia de la Paraula.

LA NOSTRA HISTÒRIA
ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS

ELS PREDILECTES DE JESÚS

Hagamos espacio a la Palabra de Dios en nuestra
vida diaria. La Palabra de Dios hace crecer, da
vida. Quiero recordaros la importancia de tener
siempre a mano el Evangelio, la Biblia.
Comencemos por el Evangelio, mantengámoslo
abierto en casa, en la mesita de noche,
llevémoslo en nuestro bolsillo, veámoslo en la
pantalla del teléfono, dejemos que nos inspire
diariamente. Descubriremos que Dios está cerca
de nosotros, que ilumina nuestra oscuridad. No
dejemos empolvar la Biblia como si fuese un libro
más. Es la fuerza que hace germinar en nosotros
la vida del Reino de Dios ...

Els fariseus i els mestres de la Llei tenien el seu
grup de seguidors i menyspreaven la resta de la
gent. La consideraven ignorant dels manaments i,
per tant, pecadora. En canvi Jesús, tenia
predilecció per la gent marginada: infants, dones,
pobres, malalts, leprosos, o tinguda per pecadora:
samaritans, prostitutes, cobradors d’impostos,
etc. Eren els seus preferits, parlava amb ells, hi
menjava. Per aquest motiu molts el criticaven i
s’estranyaven de la seva conducta.

En la misa, cuando empiezan las lecturas, escuchamos la Palabra de Dios, para después poner
en práctica lo que hemos escuchado. ¡Es
necesario buscar buenos lectores! Los que sepan
leer, y deben prepararse antes de la misa para
leer bien. Y esto crea un clima de silencio
receptivo”.
Papa Francisco

Per què ho feia, Jesús? Perquè així donava a
conèixer que el missatge sobre Déu, que és Pare,
i sobre el Regne no eren només paraules
boniques, sinó que per mitjà de la seva manera
d’actuar –curant els malalts, perdonant els
pecadors o compartint la taula amb ells– feia
experimentar d’una manera palpable l’amor i la
misericòrdia de Déu Pare.

VIDA COMUNITÀRIA
PRESÈNCIA DEL BISBE FRANCESC
Avui diumenge, el nostre bisbe Francesc
presideix la missa a la parròquia de la
Immaculada perquè hi ha una parella de nuvis
que reben el sagrament de la Confirmació abans
de casar-se a Bolívia.
AVUI, DIUMENGE DE LA PARAULA
Avui a tota l’Església celebrem el Diumenge de la
Paraula, amb el lema: “La Paraula, font de consol
i esperança”. I aquesta setmana se celebra la VI
Setmana de la Bíblia, que fou instituïda pel papa
Francesc.

APLEC DE SANT PAU DE LA CALÇADA
L’Aplec de Sant Pau de la Calçada tindrà lloc diumenge vinent, dia 30 de gener, amb la missa a les
12, amb les sardanes i actes de costum, tenint en
compte la normativa sanitària. Sant Pau de la
Calçada és un indret històric, als afores de
Figueres, a l’antiga calçada romana, on la tradició
situa el pas de Sant Pau per evangelitzar la nostra
terra.
FESTA PARRÒQUIA DE LA SAGRADA FAMILIA
La festa de la parròquia de la Sagrada Família de
Figueres se celebrarà el diumenge 6 de febrer, a
la 1 del migdia. Per això no hi haurà la missa
habitual dels dissabtes al vespre a 1/4 de 9.

SETMANA PER LA UNITAT DELS CRISTIANS
Del 18 al 25 de gener, festa de la Conversió de
Sant Pau, se celebra la Setmana de Pregària per
la Unitat dels Cristians. El tema d’enguany se
centra en Jesucrist, que ens il·lumina el camí cap
a Déu i cap al germà. A partir del text de Mt 2,2 on
els Reis Mags diuen: “Hem vist la seva estrella a
Orient, i hem vingut a adorar-lo”. Tinguem-ho
present en les intencions particulars i comunitàries.

JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA
El 2 de febrer, festa de la Presentació del Senyor
al Temple, se celebra la Jornada de la Vida
Consagrada. A nivell de la ciutat de Figueres ho
celebrarem el diumenge següent, dia 6, a la
missa de les 12 a l’església de Sant Pere, amb la
participació de les 4 comunitats de religioses
presents a la ciutat.

ARXIPRESTAT
Dijous, reunió dels mossens i diaques dels
arxiprestats de l’Alt Empordà, aquest cop a
Bàscara.

BALANÇ ECONÒMIC DE LES PARRÒQUIES
S’estan preparant els balanços econòmics de
l’any 2021 de les parròquies per presentar-los al
Bisbat i a les comunitats parroquials.

