Albada a l’Estany de Banyoles

DIUMENGE 2 DESPRÉS DE NADAL 3 DE GENER 2021
Aquests dies de Nadal anem resseguint fragments de l’Evangeli de Lluc i de Mateu, en els
que ens expliquen la infància de Jesús, els seus primers passos. Ens ho expliquen a tall de
narració, seguint el fil de la història. Les lectures de la missa d’avui ens parlen també de
Jesús, de la seva vinguda al món. Però els textos d’avui no pretenen tan ser una narració
del què ha passat sinó que a partir del que ha passat fan una reflexió sobre qui és aquest
infant que ha nascut i com aquest fet del naixement de Jesús ens marca a nosaltres.
De l’Evangeli que hem escoltat podem ressaltar-ne tres aspectes de qui és Jesús: LLUM,
VIDA i PROXIMITAT. Jesús és la LLUM: una llum forta i potent que la fosca no pot arribar a ofegar. Una llum que ens fa descobrir que som fills de Déu, que ens fa adonar que
tots som germans, que tots som fills del mateix Pare de cel. Jesús és la VIDA: A més de la
vida corporal Déu ens ha donat una altra mena de vida: la de l’esperit. I aquesta vida, si
no la rebutgem, no mor mai. Cada cop que jo estimo m’omplo de Déu, de Déu que és vida. Jesús és també PROXIMITAT. El nostre Déu no és un Déu llunyà: Ens ha dit l’Evangeli: “plantà entre nosaltres el seu tabernacle”. Això és el que vol dir la paraula Emmanuel:
Déu-és-amb-nosaltres. I l’Evangeli hi afegia: “ha vingut a casa seva, però els seus no l’han acollit”. Aquets és el drama: tanta generositat per part de Déu i ran tancament i refús per part
nostra.
Sant Pau a la segona lectura ens deia: “el Déu i Pare de nostre senyor Jesucrist per amor ens
destinà a ser fills seus per Jesucrist” I l’Evangeli ens ho recalca: ”i a tots els qui l’han rebut, els qui

3 de Gener de 2021
ANUNCI DE LES FESTES DE L’ANY
La glòria del Senyor s’ha manifestat a Betlem
i es continuarà manifestant entre nosaltres,
fins al dia del seu retorn gloriós.
Per això us anuncio amb goig, germans i germanes,
que, així com ens hem alegrat en aquestes festes
del Nadal de nostre Senyor Jesucrist,
ens alegrarem també en la gran celebració pasqual
de la Resurrecció del nostre Salvador.
Així, doncs, tinguem present que aquest any
l’exercitació de la Quaresma que ens prepara
per a les festes pasquals començarà el dia 17 de febrer,
Dimecres de Cendra, i del 2 al 4 d’abril
celebrarem amb fe el Tridu Pasqual
de la mort, sepultura i resurrecció del Senyor Jesús.
El dia 4 d’abril serà la Pasqua, la festa més gran de l’any.
I al cap de cinquanta dies, com a culminació de la cinquantena pasqual,
el diumenge 23 de maig, celebrarem la solemnitat de la Pentecosta,
el do que Jesús ressuscitat fa a la seva Església: el seu Esperit Sant.
Cada diumenge ens reunirem per celebrar l’Eucaristia,
commemorant la resurrecció del Senyor,
i venerarem també la memòria de la Mare de Déu en les seves festes,
i la de tants germans sants i santes
que ens acompanyen en el nostre camí.
Tots els dies són sants i bons per als qui estan en gràcia de Déu.
I ja al final de l’any, el dia 28 de novembre,
iniciarem un nou any litúrgic
amb la celebració del diumenge primer de l’Advent
de nostre Senyor Jesucrist.
A ell tot honor i tota glòria pels segles del segles.
Amén.
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EL CAMÍ DELS MAGS

Ens narra un viatge que s'inicia de manera sobtada, amb
el descobriment d'una llum que brilla i desvetlla un
desig. No serà un camí fàcil, ja que, tot i que l'evangeli no
ho diu explícitament, sembla que en un moment donat
l'estrella va desaparèixer de la seva vista. Però malgrat
les dificultats i el parany d'Herodes, els Mags arriben al
moment culminant de la trobada amb Jesús i l'adoració.
I si Jerusalem fou un lloc de dubte i desolació, de poder i
d'intriga, arriben a Betlem, que resulta ser lloc de senzillesa i pregària. És el moment de l'ofrena dels tres regals,
imatge en la que l'esperit de generositat sobreviu al consumisme i comercialització que envolta els costums de
Nadal. El final de la història del Mags és una invitació al
compromís, a deixar-nos transformar per la trobada amb
Crist i mirar la realitat d'una altra manera.

FESTA DE L’EPIFANIA O REIS Dimecres vinent s’escau
la festa del Reis. Aquell dia contemplem el passatge de l'Evangeli de Sant Mateu que ens explica que uns savis vinguts de
lluny reconeixen a Jesús com el Salvador del món. Aquest
dimecrers les misses seran com els diumenges i festes, en les
diferents esglésies de Banyoles.
Divendres: a la Missa de les 7 de la tarda a Sant Pere i a 2/4
de 8 del vespre a Santa Maria, pregarem per totes aquelles persones que ens han deixat al llarg del passat mes de desembre.

Concedeix esperit de fe als afligits
Concedeix, oh Senyor, esperit de fe i valor
a tots els qui estan afligits
perquè tinguin força per enfrontar-se
amb fermesa als dies per venir,
amb fermesa i paciència;
no amb tristesa, com els que no tenen esperança,
sinó en record agraït
de la teva gran bondat en els anys passats,
i en la segura expectativa
d'una reunió joiosa al cel;
t'ho demanem en nom de Jesucrist nostre Senyor.

HAN MORT I HEM PREGAT PER
Conxita Aurich Roura, de 98 anys
Ramon Grabuleda Poch, de 50 anys
Ramon Prujà Viñas, de 87 anys
Stra. Gemma Torrent, de 93 anys
Maria Salvatella Surroca, de 89 anys

PER PENSAR
“No tinc res en contra dels no creients; fa
més de mig segle que en soc un. Però els
atacs gratuïts i infundats a la religió no només busquen confortar els ateus. També
intenten, amb tota la seva metralla verbal,
causar dolor als creients. Així com hi ha persones sordes per a la música o refractàries a
la màgia de la poesia, o indiferents davant
d’una obra de Shakespeare, alguns ateus són
insensibles a la religió i a l’espiritualitat. Però
cap d’aquestes persones musicalment sordes
va dient als melòmans que estan imaginant
coses i que han d’abandonar la seva afició”
Melvin Konner professor nord-americà d’antropologia i biologia del comportament.

Llibre d'oració irlandès

En les misses del 4 al 10 de gener de 2021 al pregarem per:
A Santa Maria

A Sant Pere
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Montserrat Cos Dillet;
Gaspar Llovera i Teresa Graells
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Família Geli-Soler i Julbe-Roda;
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