DIUMENGE DE LA PARAULA DE DÉU
1. «Els va obrir l'enteniment per comprendre les Escriptures» (Lc 24,45).
És un dels últims gestos realitzats pel Senyor ressuscitat, abans de la seva
Ascensió. Ell s‘apareix als deixebles quan es troben reunits, parteix el pa i
obre les seves ments perquè comprenguin la Sagrada Escriptura. A aquells
homes esporuguits i decebuts, els revela el sentit del misteri pasqual: segons
el pla etern del Pare, Jesús havia de patir i ressuscitar d'entre els morts per
concedir la conversió i el perdó dels pecats (cf. Lc 24,26.46- 47); i, a més,
promet l'Esperit Sant, que els donarà la força per ser testimonis d'aquest
misteri de salvació (cf. Lc 24,49).
La relació entre el Ressuscitat, la comunitat de creients i la Sagrada Escriptura
és intensament vital per a la nostra identitat. Si el Senyor no ens hi introdueix,
és impossible comprendre en profunditat la Sagrada Escriptura, però també
és cert que sense la Sagrada Escriptura els esdeveniments de la missió de
Jesús i de la seva Església en el món romanen incomprensibles. Sant Jeroni
va escriure amb veritat: «La ignorància de les Escriptures és ignorància de
Crist» (In Is., Prefaci: PL 24,17).
3. Així doncs, estableixo que el III Diumenge del Temps Ordinari estigui
dedicat a la celebració, reflexió i divulgació de la Paraula de Déu. Aquest
Diumenge de la Paraula de Déu es col·locarà en un moment oportú d'aquest
període de l'any, en el qual som convidats a enfortir els llaços amb els jueus
i a pregar per la unitat dels cristians. No es tracta d'una simple coincidència
temporal: celebrar el Diumenge de la Paraula de Déu expressa un valor
ecumènic, perquè la Sagrada Escriptura indica, als que es posen en actitud
d'escolta, el camí a seguir per arribar a una autèntica i sòlida unitat.
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Les comunitats trobaran la manera de viure aquest diumenge com un dia
solemne. En qualsevol cas, serà important que en la celebració eucarística
s’entronitzi el text sagrat, per tal de fer evident a l'assemblea el valor normatiu
que té la Paraula de Déu. En aquest diumenge, de manera especial, serà útil
destacar la seva proclamació i adaptar l'homilia per posar en relleu el servei
que es fa a la Paraula del Senyor.
15. En el camí d'escolta de la Paraula de Déu, ens acompanya la Mare del
Senyor, reconeguda com la benaventurada perquè va creure en el compliment
del que el Senyor li havia dit (cf. Lc 1,45). La benaurança de Maria precedeix
totes les benaurances pronunciades per Jesús per als pobres, els afligits, els
misericordiosos, els pacificadors i els perseguits, perquè és la condició
necessària per a qualsevol altra benaurança.
Que el diumenge dedicat a la Paraula faci créixer en el Poble de Déu la
familiaritat religiosa i assídua amb la Sagrada Escriptura, com l'autor sagrat
ensenyava ja en temps antics: aquesta Paraula «està molt a prop teu: la
tens en el teu cor i en la teva boca, perquè la compleixis »(Dt 30,14).
De la carta apostòlica Apperuit illis del papa Francesc (2019)

celebracions
◗ Cloenda de la Setmana de Pregària per la
unitat dels cristians. Tindrà lloc aquest dissabte,
25 de gener, festa de la conversió de Sant Pau,
a les 5 de la tarda a la Catedral i serà presidida
per Mons. Salvador Cristau, bisbe auxiliar.
◗ Festa de la Presentació del Senyor. El proper
diumenge, 2 de febrer, se celebra la festa de la
Presentació del Senyor. En totes les celebracions
de la Missa d’aquell cap de setmana (dissabte a
la tarda i diumenge) hi haurà benedicció de
candeles i processó. El dissabte participaran en
la Missa familiar els infants de catequesi i esplai.
El diumenge el Sr. Bisbe presidirà la Missa a les
12 del migdia.
◗ Exèquies. Dissabte passat, 18 de gener, a les
3 de la tarda, se celebraren les exèquies pel
Sr. Joaquim Badia Tobella, que havia mort el
dia anterior als 91 anys. I el mateix dissabte, a
2/4 de 5 de la tarda, per la Sra. M. Lluïsa Brossa
Pàmies, que morí també el dia 17 de gener als
73 anys. Descansin en pau.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, 20 de gener, en
la Missa de les 8 del vespre es va pregar
especialment pel descans etern dels nostres
germans difunts Jaume Casas Boladeras i
Josefina Martí Martí, i es tingué un record en
l’aniversari del traspàs de Chila Saravia. Al cel
siguin!

activitats pastorals
◗ Trobada de catequistes. Tindrà lloc el
divendres 31 de gener, amb motiu de la
proximitat de la festa de Sant Enric d’Ossó, patró
dels catequistes. A les 7 de la tarda, Mn. Santiago
Collell, Delegat episcopal de catequesi, parlarà
sobre la situació actual de la catequesi a casa
nostra i les seves perspectives. A les 8 del vespre
hi haurà la celebració de la Missa i a 2/4 de 9
tindrà lloc un sopar de germanor.

◗ Projecte “Quedem”. El proper diumenge, 2
de febrer, tindrà lloc la primera trobada
d’aquest projecte impulsat des de Càritas
parroquial, a l’església de Sant Francesc
després de la Missa de les 11 del matí.
◗ Jornada de la Vida Consagrada. Amb motiu
de la festa de la Presentació del Senyor,
l’Església celebra la Jornada de la Vida
Consagrada. Enguany s’han organitzat dos
actes diocesans. El dissabte, 1 de febrer, a
les 8 del vespre, a la parròquia de la Sagrada
Família de Terrassa tindrà lloc una trobada de
pregària i testimoni amb el grup musical Ain
Karem, format per religioses vedrunes. I el
diumenge, a les 5 de la tarda, en el Centre
Borja de Sant Cugat del Vallès, la trobada de
les comunitats religioses amb el Sr. Bisbe.
Agraïm a Déu aquest do a la seva Església, i
especialment a la nostra comunitat parroquial
amb la presència de les Filles de la Caritat i les
Franciscanes Missioneres de la Nativitat
(Darderes), que testimonien l’amor de Déu envers
els pobres, els infants, els joves i la gent gran.
◗ Col·lecta extraordinària. El proper cap de
setmana tindrà lloc la col·lecta extraordinària
que es fa cada primer cap de setmana de mes
per ajudar a eixugar el deute econòmic de la
parròquia. Es pot col·laborar de diverses
maneres:
- aportació a la col·lecta en la Missa
- subscripció a la parròquia
- donatiu a l’aparell electrònic que hi ha a
l’entrada
- donatiu a un dels següents comptes:
ES98 0182 6260 0302 0013 0534 del BBVA
ES82 2100 3385 3622 0009 3346 de La Caixa.

agenda
◗ Junta de la Confraria del Sant Crist.
Dimecres, 29 de gener, a les 8 del vespre.
◗ Escola de Pregària per a Joves a Granollers.
Divendres, 31 de gener, a les 9 del vespre, a
Sant Esteve de Granollers.
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