DIUMENGE 3 DURANT L’ANY “C” : 23 de gener 2022

Cada diumenge, a la Missa, llegim un tros de l’Evangeli. No sé si ens hem preguntat mai: Com es varen escriure els Evangelis i per què varen ser escrits? Primer va aparèixer Jesús i al seu entorn varen succeir una sèrie de
fets extraordinaris i al seu voltant es va anar fent una colla de persones que el seguien. Jesús va morir, però va
ressuscitar i se’n pujà al cel. Aquelles persones que havien seguit a Jesús, aquells que l’havien conegut, aquells
que l’havien tractat es varen dedicar a escampar i a explicar el que ells havien vist, sentit i viscut referent a
Jesús. Es va començar aposar per escrit aquests testimonis que anaven corrent de boca en boca. De tots
aquests escrits primitius en varen sortir els quatre evangelis que tenim avui. En el text que avui hem llegit
Lluc ens ha explicat com ho va fer ell per escriure el seu Evangeli.
De Jesús en sabem que és el Salvador, el qui Déu ha enviat, que és el Fill estimat de Déu. I avui l’Evangeli ens
detalla què fa Jesús. El dissabte va a la sinagoga, com tot jueu practicant, i s’aixeca afer la lectura, llegint un
fragment del profeta Isaïes: 'Esperit del Senyor reposa sobre meu, perquè ell m'ha ungit. M'ha enviat a portar la
bona nova als pobres, a proclamar als captius la llibertat i als cecs el retorn de la llum, a posar en llibertat els
oprimits, a proclamar l'any de gràcia del Senyor”. Llavors Jesús comenta: això que acabo de llegir es compleix en
mi”. Jesús anuncia l’any de gràcia del Senyor, tot parlant d’un Déu que és Pare que ens estima, fins i tot quan
les circumstàncies de la nostra vida continuen essent dolentes.
Cada diumenge, a la Missa, dediquem la primera part a escoltar la Paraula de Déu. Aquest costum ve de molt
lluny. La primera lectura ens ha contat com, molts anys abans e Jesús, el `poble d’Israel es reunia per fer la
lectura pública de la Paraula de Déu. L’Evangeli ens ha contat que jesús va a la sinagoga i s’aixeca a fer la Lectura. És el mateix que fem nosaltres també, cada vegada que ens reunim per celebrar la missa. Això ens ajuda
a renovar el record de Jesús i de to el que Ell va dir i va fer.
Hem vist com Lluc decideix escriure un llibre sobre Jesús. Jesús a la sinagoga obre el llibre i llegeix. Després Jesús tanca el llibre i comença l’acció. La missa ve a ser una mica això: obrir un llibre sobre Jesús i llegir-ne un
fragment. En acabat tanquem, el llibre i comença el nostre compromís. Es tracta de fer vida tot allò que hem
sentit, tot el que hem après de Jesús. Si cada diumenge ens prenem seriosament això veurem com a poc a poc
la nostra vida estarà més d’acord amb el que Jesús ens va ensenyar.

23 de gener de 2022

EL VALOR DE LA MEMÒRIA
Hi ha dies en què miro enrere i descobreixo que
vaig acumulant records. I si això passa quan un és
jove, què no serà als vuitanta... Suposo que en certa manera comencem a ser adults quan podem
mirar enrere, i anem tenint memòries; comencem
a sentir que hi ha ferides (unes ben cicatritzades,
unes altres que encara couen); que hi ha situacions
jovials que, en evocar-se, no poden menys que suscitar un somriure; que hi ha rostres que en algun
moment van ser tan pròxims i ara es desdibuixen
una mica, però encara em fan vibrar. Llavors paraules com a gratitud, penediment, oblit, nostàlgia, maduresa, història, comencen a tenir sentit...
És bonic aquest temps en el qual els records encara no pesen, però ja són reals. És molt bell el saber
que un va carregant les maletes amb un equipatge
que inclou noms, abraçades, errors, lliçons, perdons, fracassos i èxits, carícies, opcions, lluites,
oracions, dubtes, petites històries que van entreteixint una història gran. És maco saber que en la
meva vida hi ha encara tant per escriure, i al mateix temps comença a haver-hi una cosa ja escrita,
que em converteix en qui sóc, una persona única,
diferent, especial, amb les meves virtuts i els meus
defectes, les meves manies i els meus encants, part
del meu món gran.
(https://pastoralsj.org/)

PER UNA ESGLÉSIA SINODAL
Arriba l’hora de la nostra participació: aquesta setmana el dijous ( a les
8 del vespre) o el dissabte (a les 5 de
la tarda), a l’església de Santa Maria dels Turers. Es
tracta deposar en comú tres qüestions:
a) Quines experiències tinc d’aquest “caminar junts” a
la meva comunitat.
b) Com la valoro.
c) Quins passos ens convida a fer l’Esperit per a créixer
en el “nostre caminar junts”.

T’ANIMES A PARTICIPAR-HI?

PREGÀRIA PER LA UNITAT

O Déu, Pare de tots i cadascun de nosaltres,
Vós ens demaneu a tots de fer arribar
el vostre amor on els pobres són humiliats,
la vostra alegria on el poble està abatut,
la vostra reconciliació on els homes estan dividits:
el pare amb el fill,
la mare amb la filla,
el marit amb la muller,
el creient amb el qui no pot creure,
el cristià amb el seu germà cristià no estimat.
Vós ens obriu el camí
perquè el cos ferit de Jesucrist, la vostra Església,
sigui llevat de comunió per als pobres
d'aquesta terra
i per a tota la família humana.
Santa Teresa de Calcuta i Germà Roger de Taizé

Per una església Sinodal: Trobada a Santa Maria, DIJOUS a les 8 del vespre o DISSABTE, a les 5 de la tarda,
per fer la reflexió i les aportacions que ens demanen de
cares el Sínode

EL CEL I L’INFERN
Un home estava parlant amb el Senyor sobre el cel i l'infern.
El Senyor li va dir: "Vine, et faré veure l'infern". Van entrar en
una habitació on un grup de persones eren assegudes al voltant
d'una olla enorme. S’hi coïa una escudella de pagès d’allò més
bona. Però tots estaven neguitosos i morts de fam. Cadascú tenia una cullera que arribava fins a l'olla, però la seva cullera
tenia un mànec molt més llarg que no pas el seu braç i no la
podien fer servir per portar el menjar a la boca. El patiment era
terrible.
Després de contemplar aquell espectacle terrible, el Senyor em
va dir: "Vine, ara veuràs el cel". Ara van entrar en una altra
habitació, idèntica a la primera: l'olla amb l’escudella de pagès,
un grup de persones, les mateixes culleres de mànec llarg. Allà
però, tots estaven contents, eren feliços i gaudien d’allò més
d’aquell tec.
"No ho entenc", va dir l'home. "Per què són tan feliços aquí, si
a l'infern tot és igual i, en canvi, se’ls veu tan desesperats i sense poder menjar?" El Senyor va somriure i em va respondre:
"Ah, és ben senzill". "Aquí han après a donar-se el menjar els
uns als altres". És a dir, mentre que a l'infern cadascú vol menjar amb la seva cullera i no és capaç d’oferir-la als altres; al cel
cadascú pensa primer en el germà i li dóna menjar amb la seva
cullera i, en canvi, ell menja del que li ofereixen els altres amb
la seva

HAN MORT I HEM PREGAT PER
Desideri Lliurat Sanahuja, de 61 anys
Josep Pujol Vilas, de 73 anys
M. Àngels Vaccaro Juárez, de 91 anys
Miguel Galera Lozano, de 38 anys
Mercè Oliva Riu, de 86 anys

“L'Esperit del Senyor
reposa sobre meu,
perquè ell m'ha ungit.
M'ha enviat
a portar la bona nova als pobres,
a proclamar als captius la llibertat
i als cecs el retorn de la llum,
a posar en llibertat els oprimits,
a proclamar
l'any de gràcia del Senyor.”
(Lc 4,18-19)

En les misses del 24 al 30 de gener de 2022 pregarem per:
A Santa Maria

A Sant Pere

Dilluns

7,30 v

Tots els difunts;

7 t.

Josep Coll

Dimarts

7,30 v

Pels difunts;

7 t.

Ànimes

Dimecres

7,30 v

Pels difunts;

7 t.

Ànimes

Dijous

7,30 v

Pels difunts;

7 t.

Ànimes

Divendres

7,30 v

Joaquin Fernández Sanz

7 t.

Joan Sabé (Aniv)

8v

Comunitat Parroquial

7 t.

Comunitat Parroquial

10 m.

Intenció Particular;

Dissabte

Diumenge

12
8 v.

Esteve Bosch i Josep Genover Tarradellas; Elvira Vidal;
Neftalí Gratacós Adroher
11 m.
En acció de gràcies; Família Sarquella Comerma;
Pepita Castany i difunts de la seva família
Telèfon parròquia: 972 57 04 95

E mail: smturers@gmail.com

Pere Pagès i Jovita Heras,
Dolors Trias

http://www.parroqvíesbanyoles.org

