
Cafarnaüm: Ruïnes  

A l’Evangeli d’avui, Jesús va la  sinagoga i es posa a ensenyar. Ensenyar és una activi-
tat que sovint fa Jesús, per això li diuen el Mestre. Nosaltres, quan llegim o escoltem 

l’Evangeli, ve a ser un participar, un escoltar la predicació de Jesús.  Quan llegim l’E-
vangeli el text va dirigit a mi, a la meva situació concreta. Per això el missatge de Je-

sús sempre és nou, és directe, amb parla a mi en concret, aportant frescor a la meva 
vida.  

Qui escolta a Jesús  queda meravellat perquè, diuen, ensenya amb autoritat.  Els mes-

tres de la llei, en temps de Jesús, es limiten a dir el que d’altres han dit. El que predi-
caven no era collita pròpia.  En canvi quan escolten a Jesús s’adonen que el que diu 

val la pena escoltar-ho, perquè parla al cor. Jesús dóna una dimensió deferent al que 
sempre han ensenyat. I Jesús  parla amb autoritat perquè el que diu, abans ho ha vis-
cut, parla des de la seva experiència. Qui escolta el missatge de Jesús s’adona que és 

sincer, que hi ha relació entre allò que viu i el que diu, entre el diu i el que fa.  

Jesús avui vol continuar ensenyant  als homes i dones del nostre món. I això ho vol 
fer a través nostre. Podem ensenyar a l’estil de Jesús. El nostre ensenyament serà més 

creïble i és autèntic si som capaços de predicar amb l’exemple, si som capaços de 
transmetre la nostra experiència de relació i de seguiment a Jesús. 

La paraula de Jesús posa en evidència els nostres defectes i les nostres limitacions. I el 
mal que hi ha en nosaltres es resisteix a sortir, tal com ens ho ha explicat el mateix 
Evangeli.  Deixem que a la nostra vida hi vagi entrant Jesús i d’aquesta manera anirà 

fent-se enrere el mal, l’egoisme i tot allò que ens aparta de Déu i del nostre germans.  
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“Els meus ulls han 
vist el Senyor que 

preparaves per  
presentar-lo a tots 
els pobles;  llum 

que es reveli a les 
nacions, glòria d'Is-
rael,  el teu poble.” 

 

(Lc 2, 30-32) 

FESTA DE LA CANDELERA 
El 2 de febrer és la Candelera, una diada al bell mig de l’hivern, que clou el 

cicle nadalenc.  

És una de les festes més antigues d’entre totes les que té dedicades la Mare 

de Déu durant l’any: la va introduir el papa Gelasi I l’any 496. Quaranta 

dies després d’un naixement, els jueus presentaven la criatura al temple. I 

la seva mare es purificava. Josep i Maria van fer el que era costum. Per tant 

en aquest dia celebrem dues coses: la Presentació de Jesús al temple i la Pu-

rificació de Maria, Mare de Déu. 

El Papa Sant Joan Pau II el 1995 va instituir aquest dia, la celebració de la 

Jornada de la Vida Consagrada, per tant aquest any celebra els seus 25 

anys. 

L’objectiu d’aquesta jornada  “és ajudar a l’església a valorar el testimoni 

dels qui han estat escollits a seguir Crist de molt a prop mitjançant la pràc-

tica dels consells evangèlics i, alhora, vol ser per a les persones consagrades 

una ocasió per a renovar els propòsits i revifar els sentiments que han 

d’inspirar la seva entrega al Senyor.(...)” (Juan Pablo II, Mensaje para la pri-

mera Jornada de la Vida Consagrada (2.II.1995), n. 1) 

La Jornada d’enguany té com a lema “La vida consagrada, paràbola de fra-

ternitat en un món ferit”, dedicada a tots els homes i dones que, enmig 

d’innombrables desafiaments, arran del camí o en els racons més amagats 

d’una barriada qualsevol, es converteixen en ajuda per a les ferides del 

món. 

La Vida Consagrada, doncs, és una llum d’esperança per la seva vida de 

fraternitat i el seu servei d’amor a tots, especialment als més pobre i als que 

pateixen. Les persones consagrades, ens diu Enrique Benavent, Bisbe de 

Tortosa, viuen la vocació com una passió pel Regne. El seu lliurament total 

a Déu els permet entregar-se totalment pel Regne. El més important del 

seu testimoniatge no és el que fan, sinó el que anuncien. La seva fraternitat 

en la fe és fa fraternitat humana, i la seva fraternitat humana arriba a ser 

fraternitat divina i, per això, anticipació del que Déu vol per a tota la hu-

manitat. Sense elles, la vida de l’Església seria més pobra. 

Tenim la presència de diferents formes de vida consagrada a les nostres 

comunitats parroquials. Els Instituts de vida religiosa, les Carmelites, Filles 

de Sant Josep -la Clínica-, les del Sagrat Cor, les Germanetes de l’Asil, les 

Butinyanes i l’Institut Secular de Magdalena Aulina -Casa Nostra-. 

 

Gràcies, Pare, pel 

do del teu Fill, 

pel la llum que 

rebem d’Ell, nos-

altres i tota la 

humanitat, sovint  

través d’ancians 

savis i dels qui 

has cridat a la 

vida consagrada 
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Dilluns 7,30 v Pietat Birulés Bahí: Tots els difunts 7 t. Ànimes  

Dimarts 7,30 v Difunts Gibert Torras 7 t. Ànimes  

Dimecres 7,30 v Difunts Gibert Torras 7 t.   

Dijous 7,30 v Difunts Gibert Torras 7 t. Ànimes  

Divendres 7,30 v Carme Teixidor Casadevall (Aniv,) 7 t. Ànimes 

Dissabte 8 v Família Sarquella Comerma 7 t. 
Mn. Narcís  

Costabella i Família 

Diumenge  

10 m. Intenció Particular;   

Comunitat Parroquial 11 m 12 Lluís i Rafel Juncà i Teresa Llurba 

8 v. Antoni Hostench 

HA REBUT EL BAPTISME 
Leyre Malagón Aguajo 
 

HAN MORT I HEM PREGAT PER  
 

Josep Duran Torrent, de 95 anys 
Miquel Crous Angelats, de 81 anys 
Jaume  Serramitjana Guinart, de 89 
Maria Noguer Surroca, de 93 anys 
Núria Grabulosa Vilà de 78 anys 
Francisco Torres Rosa, de 80 anys 
Maria Sitjà Planella, de 94 anys 

 

En les misses del  primer al 7 de febrer de 2021 al  pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                          A Sant  Pere 

CATEQUESI PARROQUIAL;  La situació de pandèmia 
que vivim  no ens permet, de  moment, fer la catequesi a la 
parròquia. Per aquest motiu, ja per Nadal les catequistes 
van preparar un primer bloc de material que es va fer arri-
bar a les famílies per acompanyar en el camí de la fe des de 
casa. Aquesta setmana s’ha ofert un nou bloc per continuar 
aquest treball. Vivim el moment i si la situació canvia re-
prendrem les sessions presencials i les Misses familiars. 
 

FESTA DE LA CANDELERA: dimarts vinent, 2 de febrer. 
Les misses seran com els dies feiners i s’hi beneiran les can-
deles com de costum. 

IL.LUMINEU EL MEU INTERIOR  
Senyor, massa sovint miro les persones i les coses  

a través dels meus perjudicis i interessos 

i la meva mirada està plena de foscors. 

Vós, en canvi, mireu el fons del cor i veieu les persones tal com són. 

La vida em va fent comprendre  

que "l ‘essencial és invisible als ulls del cos  

i que només hi veiem bé amb el cor." 

Avui us demano que m’allibereu dels perjudicis que enfosqueixen  

la mirada i de l’odi que m’impedeix de veure-hi clar. 

Il·lumineu el meu interior perquè,  

portat per l’amor i la veritat,  

sàpiga descobrir la riquesa de cada persona 

i comprendre la grandesa del vostre amor,  

manifestat en Jesús i en la meva vida. 
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