DIUMENGE 2 DURANT L’ANY “C” : 16 de gener 2022
Avui comencem el temps de durant l’any, un cop acabat tot el cicle de Nadal. Aquell infant nat a
Betlem que l’anunciaven com el Messies, el Salvador, l’enviat de Déu, aquell infant reconegut i
adorat pels mags d’Orient, era el mateix que diumenge passat el contemplàvem al riu Jordà, rebent el Baptisme de Joan, i que era proclamat com el Fill de Déu. Avui l’Evangeli es presenta a Jesús fent la seva primera actuació pública, obrant un miracle, que ve a ser la carta de presentació,
la concreció d’això de ser Fill de Déu. Per a l’Evangelista Joan, els miracles són indicacions que
amaguen quelcom que va més enllà del que es veu a simple vista. Al final de l’evangeli que hem
escoltat ens diu el motiu del miracle: “així manifestà la seva glòria, i els seus deixebles cregueren en
Ell”. O sigui que el miracle ajuda a entendre qui és Jesús i com actua
La primera lectura i l’Evangeli estan plens de simbolismes. Al llarg de tot l’Antic Testament es fa
servir la imatge del matrimoni per expressar la relació entre Déu i el seu poble d’Israel. Quan l’Evangeli ens presenta a Jesús participant en un casament és un símbol de la nova relació entre Déu
i la humanitat. Ens ve a dir que amb Jesús s’inaugura el casament definitiu entre Déu i els homes i
dones. Amb Jesús comença l’etapa definitiva entre Déu i el seu poble. És el que en diem la nova
aliança. Més símbols: Les piques de pedra que feien servir els jueus les omplen d’aigua i llavors
Jesús ho converteix en vi. Les gerres ara contenen vi nou, que porta alegria i felicitat. És una manera d’explicar que les relacions entre Déu i Israel queden superades per l’aportació que hi fa Jesús, que és qui dóna un nou aire a les coses.
També en el text hi trobem MARIA, la Mare de Jesús. Ella s’adona del problema, no critica i fa
passos per aconseguir una solució. Maria dóna un consell: “Feu tot el que Ell us digui”. Aquest
consell de Maria també és vàlid per a tots nosaltres. En fem cas de Jesús? Els servidors obeïren a
Jesús i el resultat va ser espectacular. Si nosaltres escoltéssim i féssim cas de Jesús la nostra vida
s’ompliria d’alegria, d’esperança i de confiança.
En aquesta EUCARISTIA deixem-nos omplir del missatge de Jesús i que ens ajudi a seguir el consell de Maria: “Feu tot el que Ell us digui”

Fonts de

16 de gener de 2022

I SI NO SOM EFICIENTS?
Avui tenim una paraula d’aquelles que no en podem prescindir: l'eficiència. Sembla que va néixer en àmbits tècnics, referida a màquines i coses
així. Es parlava de l'eficiència d'un motor, per exemple. Però aquest terme s'ha anat estenent i ja s'usa per a parlar de medicines, de mesures
econòmiques, de projectes educatius, d'equips de futbol… fins i tot es
parla de persones eficients. El que hi ha darrere d'aquest concepte és important. Es tracta de veure quins objectius complim, quins resultats
s'obtenen i a canvi de quins recursos.
En les nostres cultures occidentals l'eficiència és un valor, i no hi ha
dubte que ens ajuda a progressar. Així i tot també sembla que pot ser sa
trencar de tant en tant, deixar això a un costat i ser ineficient. Perquè
potser moltes coses rellevants de la vida són un desastre des del punt de vista de l'eficiència:
com recórrer centenars de quilòmetres per passar una estona amb un amic, passar-nos una
setmana d'exercicis espirituals, invertir anys d'esforç a educar al teu fill, dedicar hores a preparar una obra de teatre sabent que no tirarà endavant, plantar un arbre en un bosc pel qual no
hi passarà mai ningú…
Quines altres coses valuoses són ineficients?
(Javi Montes, sj a https://pastoralsj.org/)

PER UNA ESGLÉSIA SINODAL
El dijous, 25 de novembre, unes 25
persones ens vàrem reunir a l’església de Santa Maria dels Turers.
Mn. Jordi Font va explicar què és
un sínode i com podem, en aquest
cas, participar-hi tots plegats. No
es tracta de refugiar-nos en queixes, o “no cal” o “sempre s’ha fet així”. Es tracta de TROBAR-NOS, d’ESCOLTAR, i DISCERNIR.
Es proposen tres preguntes:
a) Qvínes experiències tinc d’aquest “caminar junts” a la meva
comunitat.
b) Com la valoro.
c) Qvíns passos ens convida a fer l’Esperit per a créixer en el
“nostre caminar junts”.
Per reflexionar sobre les tres qüestions esmentades es proposen dos horaris, a l'església de Santa Maria dels Turers:
 Dijous, 27 de gener de 2022, a les 8 del vespre
 Dissabte, 29 de gener a les 5 de la tarda

T’ANIMES A PARTICIPAR-HI?

Dissabte que ve, 22 de gener
A SANTA MARIA DELS TURERS
A 2/4 de 7 de la tarda
A

LIMITACIONS D’AFORAMENT: Degut a la pandèmia
torna haver-hi limitació d’aforament a les esglésies, tal com
diu l’autoritat civil. Es permet un màxim del 70% de la capacitat, mantenint sempre la distància de 1,50 metres entre
persones, degudament equipades amb mascareta.

HAN MORT I HEM PREGAT PER
Rosa Verdaguer Campamà, de 79 anys
Miquel Quintana Font, de 92 anys
Paulina Suy Sitjà, de 80 a nnys
Primitiu Bretcha Roca, de 77 anys

PEGUEM AMB L’EVANGELI

“Se celebrà un casament a Canà de
Galilea. Hi havia la mare de Jesús.
També Jesús i els seus deixebles hi
foren convidats.”
(Jn 1,1-2)

Ens manca vi, Senyor!
Però anem tan atabalats atenent a tantes coses, compromisos i persones,
que ni ens adonem de la manca del vi de l'alegria en la nostra vida,
i malgrat que intuïm que pot canviar el to de la celebració,
seguim amb l'enrenou de fer i fer tantes coses,
que no ens adonem que perdem el gust de la teva presència.
Ens manca vi, Senyor!
Però ens regales una Mare atenta a les nostres necessitats
que, a cau d'orella i discretament, t'ho recorda,
perquè com a bona mare ens cuida
i vol que no patim la mancança de la teva presència en les nostres vides.
Tu no pots estar-te de la pregària d'una mare,
i quan ho creus necessari, obres en nosaltres el miracle de l'abundància
i ens sadolles amb gestos que ens renoven i transformen.
Això sí, ens fas saber que hem de posar-nos al servei,
omplir amb el nostre esforç els càntirs i tenir plena confiança.
Ens manca vi, Senyor!
Però et donem gràcies,
perquè ens ensenyes en la realitat de cada dia
que cal refermar el pas i ser portadors d'aigua,
que per gràcia teva podrà esdevenir vi si caminem en la veritat,
atents a les necessitats dels altres, donant-nos aquí i ara,
sense malbaratar el temps ni les oportunitats,
entusiasmats per la vida i gaudint de cada germà
(“La missa de cada dia” gener 2022)

En les misses del 17 al 23 de gener de 2022 pregarem per:
A Santa Maria

A Sant Pere

Dilluns

7,30 v

Tots els difunts; Francisqueta Ramió i Jaume Molas

7 t.

Josep Coll

Dimarts

7,30 v

Família Fontbernat Portella i Portellà—Juncà—Alabert

7 t.

Ànimes

Dimecres

7,30 v

Pels difunts; Francesc Lagresa

7 t.

Ànimes

Dijous

7,30 v

Núria Grabulosa

7 t.

Ànimes

Divendres

7,30 v

Família Butiñà

7 t.

Ànimes

8v

Rosa Vendrell Duran i Família;
Mn. Sebastià Congost Coll

7 t.

Comunitat Parroquial

10 m.

En acció de gràcies; Intenció Particular;
Carles Bassó Albertí;

12

Comunitat Parroquial

11 m.

Tomàs Camós

8 v.

Família Sarquella Comerma

Dissabte

Diumenge
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