DIUMENGE 4 DURANT L’ANY “C” : 30 de gener 2022

Les lectures que hem escoltat totes elles van carregades de missatge. Repassem breument la primera que ens
explica la crida de Jeremies, el profeta de Déu. A Jeremies Déu el crida: “des de sempre”. Déu encarrega al profeta una tasca ben de mal fer: anunciar al poble d’Israel i als seus dirigents, coses que els resultarà difícils
d’entendre i d’acceptar. Jeremies arriba a situacions complicades, es troba entre dos focs: per un costat el seu
missatge ve de Déu, però ha de dir coses que al poble no li agrada escoltar. Per això Jeremies té necessitat de
dir que la seva tasca és un encàrrec de Déu, que el que diu no s’ho inventa pas ell. “Abans que et modelés en les
entranyes de la mare jo et vaig conèixer, abans de néixer ja et vaig fer profeta” són paraules que Jeremies posa
en boca de Déu. Nosaltres, com Jeremies, ens hem de sentir cridats, escollits i estimats per Déu.
A la segona lectura hem escoltat un text de Sant Pau, text tantes vegades llegit en les celebracions de casaments. El més important que podem fer les persones a la vida és estimar. Podem ser importants, savis, rics,
poderosos o el que vulguem; així i tot, si no estimem de poca cosa ens servirà el que fem o siguem. Les nostres
accions són mogudes per l’amor i l’estimació? El millor que els pares poden fer pels seus fills és ensenyar-los a
estimar. En l’examen del final de la nostra vida Déu ens farà una sola pregunta: has estimat?, has viscut estimant?. L’impediment més gros que trobem per estimar és l’egoisme que tots portem dintre. Sant Pau conclou
amb una frase rotunda: “L’amor no passarà mai”.
L’Evangeli és continuació del de diumenge passat. Jesús ha anat a la sinagoga, ha fet la lectura i fa el comentari
dient: “Això que avui sentiu contar de mi és el compliment d’aquestes paraules de l’Escriptura”. Aquesta afirmació escandalitza als seus conciutadans, aquells que de sempre han vist a Jesús pels carrers del seu poble, essent un habitant més de Natzaret. Els que eren a la sinagoga els costa acceptar un enviat de Déu diferent del
que ells s’havien imaginat. Els de Natzaret i la majoria de jueus esperaven un Déu que fes grans miracles, coses espectaculars i es troben amb Jesús amb una manera d’actuar que els desconcerta. Recordem el comentari
que fa Jesús: “Això que avui sentiu contar de mi és el compliment d’aquestes paraules de l’Escriptura” . Nosaltres ¿encara esperem que Déu faci miracles i que faci el que ens toca fer a nosaltres, com és portar estimació,
buscar la pau, viure l’acolliment, escampar somriures, ser persones de servei humil envers tothom?. Espero
que Déu faci el que depèn de mi?
Que aquesta Eucaristia ens afini l’oïda per escoltar la crida de Déu; que ens doni forces per estimar a l’estil de
Jesús i que ens engresqui a fer realitat en el nostre món l’acompliment de les paraules de Jesús.

30 de gener de 2022
ETERN SENYOR DE TOTES LES COSES

SOM ESTIMATS
Hi ha moments en què és molt necessari aturar-se en les veritats més profundes. Aquestes
que fonamenten qui som. Les que donen sentit a les hores de llum i a les d'ombra. Les que
t'empenyen quan vius apassionat i t'animen
quan et pesa el present. Entre elles hi ha una
veritat primera i incontestable: Déu ens estima, tal com som; sense condicions, sense
requisits, sense que hàgim de guanyar-nos
aquest amor. I tota la resta, per part nostra,
només pot ser en resposta a aquesta veritat.
És temps d'escoltar a Déu que em diu: "No
tinguis por, que jo estic amb tu". ...

CÀRITAS: CAMPANYA DE NADAL
Banyoles: Església de Santa Maria
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Ingressat a c c de CÀRITAS
TOTAL CAMPANYA DE NADAL

4.199,65
9.000,00

13.199,65

AGRAÏMENT
Càritas agraeix a tots el que heu col·laborat en la
campanya de NADAL. Tot donatiu, per petit que
sigui, és un gran ajut

Etern Senyor de totes les coses,
sento la teva mirada posada en mi,
sé que la teva Mare és a la vora
i que, al teu voltant, hi ha una multitud
d'homes i dones, de màrtirs i sants.
Si tu m'ajudes, voldria oferir-me a tu:
és la meva determinació més ferma
i el meu desig.
Si Tu m'acceptes,
procedir en aquest món com ho vas fer tu.
Sé que vas viure en un petit poble,
sense comoditats, sense educació especial.
Sé que vas rebutjar el poder polític.
Sé el molt que vas patir:
Les autoritats et van rebutjar,
els amics et van abandonar.
Però, per a mi, és quelcom meravellós
que m'invitis a seguir-te de prop
(Adaptació d'un original de St. Ignasi de Loyola)

FESTA DE LA CANDELERA:
Dimecres vinent, dos de febrer, s’escau la festa de LA
CANDELERA, quaranta dies després de Nadal. Es commemora la presentació de Jesús al Temple 40 dies després del naixement. El nom de Candelera provés de la
processó amb candeles amb la que s’iniciava la celebració
d’aquest dia.
Començarem la missa del dia de la candelera beneint les
candeles i fent processó per l’església

HA REBUT EL BAPTISME:
Anna Juny Coll
HAN MORT I HEM PREGAT PER
Pilar Bret Bret, de 94 anys
Bartomeu Estañol Huguet, de 69 anys
Cecilia Planas Bartoli, de 94 anys
Jaume Oller Hereu, de 86 anys
Maria Vilà Morató, de 81 anys
Gna. Carme Almar Negre, de 88 anys

LA LLET
Una tarda de primavera en Ferran, un noi ric de la ciutat, va arribar tot passejant fins a una granja de les
afores. Es va fer servir, pagant amb els seus diners, una tassa de llet. Va anar a seure a l'ombra d'un bon
arbre, va esmicolar pa a la llet i se la va cruspir cor què vols.
En Frederic, un pobre minyó del poble veí, amb la cara pàl·lida de gana i de misèria, es trobava no gaire
lluny d'ell veient l’escena. Encara que li hauria convingut prou alguna cosa per menjar, era massa discret com per a demanar-ho.
En Ferran, bo i ric que era, li havia passat pel cap que hauria de donar alguna cosa al noiet pobre; però, s’ho va treure del pensament i
no va escoltar aquella bona intenció del seu cor. I així, sense cap
remordiment, va continuar menjant. Quan s'havia acabat gairebé la
llet, es va fixar en un escrit que es podia endevinar al fons de la tassa. Després de llegir-lo va quedat confós i avergonyit. I, sense pensar-s’ho més, es va fer omplir un altra vegada la tassa i va demanar
un bon tros de pa. Llavors va cridar al pobre Frederic, va fer bocins
el pa i el va ficar dins la tassa de llet i, amorosament, li va demanar
que s'ho mengés.
Aquesta sentència dels fons de la tassa hauria d'estar escrita a totes
les tasses de la gent rica, va dir en Ferran. La llegenda deia així:
"Si et pots oblidar dels pobres, no mereixes menjar satisfet".
(Christoph Von Schmid)
En les misses del 31 de gener al 6 de febrer de 2022 pregarem per:
A Santa Maria

A Sant Pere

Dilluns

7,30 v

Tots els difunts;

7 t.

Josep Coll Estany

Dimarts

7,30 v

Pietat Birulés Bahí

7 t.

Dolors Coll

Dimecres

7,30 v

Albert Tubert i Maria Antònia Yani

7 t.

Ànimes

Dijous

7,30 v

Pels difunts;

7 t.

Ànimes

Divendres

7,30 v

En acció de gràcies

7 t.

Ànimes

8v

Carme Teixidor Casadevall

7 t.

Mn. Narcís Costabella

10 m.

Intenció Particular; Lluís Busquets Garcia (Aniv.)

12

Lluís Sitjà Boschdemont

11 m.

Dolors Trias

8 v.

Família Sarquella Comerma;

Dissabte

Diumenge
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