Diumenge III de durant l’any / C

27 de gener de 2019

Any 81

Nº 3381

L’evangeli de Lluc, una narració ordenada
La novetat d’avui la tenim en el fet de que comencem a llegir de manera
gairebé contínua l’evangeli de sant Lluc. El fragment d’avui (Lc
1,1‐4.4,14‐21) està dividit en dues parts ben diferenciades.
En la primera part (1,1‐4) és el mateix Lluc qui ens diu quin ha estat el seu
objectiu a l’hora d’escriure l’evangeli. Ha volgut «escriure una narració
dels fets ocorreguts entre nosaltres», però no ho ha fet pas per un afany
històric, sinó «perquè coneguis la solidesa de l’ensenyament que has
rebut» –li diu a Teòfil–. És imprescindible, doncs, veure com des de la
narració dels fets de Jesús, hem d’arribar a l’ensenyament que
transmeten. La primera lectura d’avui (Ne 8,1‐4a.5‐6,8‐10) ens ha ajudat
a veure aquest moviment de la lectura de la Paraula que nosaltres també fem. Després d’escoltar atentament
la lectura del text, cal«exposar‐ne el sentit perquè la lectura sigui entenedora». És el que feien els levites en
temps d’Esdres i Nehemies; és el que continuem fent avui en l’homilia després de la proclamació del text.
Coincidint amb aquest començament de l’evangeli, cal fer presents algunes de les característiques de Lluc i de
la seva manera de presentar la figura de Jesús. Ens pot anar bé recordar algunes de les coses que només ell ens
transmet: la paràbola del fill pròdig, la del ric i el pobre Llàtzer, els deixebles d’Emaús… No estaria gens
malament mirar de fer una lectura de les introduccions que les versions de la Bíblia ens ofereixen d’aquest
evangeli.

El compliment de les paraules de l’Escriptura
La segona part del text (4,14‐21) ens presenta el començament de la
predicació de Jesús a Galilea dient que «ensenyava en les
sinagogues», és a dir, feia això mateix que hem vist en la primera
lectura i que ens ha presentat Lluc en començar. L’escena es
produeix a la sinagoga de Natzaret, «on s’havia criat». Allà, després
de llegir el text d’Isaïes, Jesús l’explica: la seva vida i el seu missatge
«són el compliment d’aquestes paraules de l’Escriptura». Aquesta
és la seva missió: portar la Bona Nova de la llibertat als pobres, als captius, als cecs, als oprimits… Aquesta és
la voluntat de Déu. Aquesta és la missió per a la qual Ell ha estat ungit. I l’Esperit del Senyor reposa sobre seu.
Però és que aquesta continua essent la missió de l’Església perquè aquesta és la voluntat de Déu. Per això
l’Església és el Cos de Crist, com recorda sant Pau (1Co 12,12‐30). L’Eucaristia que celebrem és obra de l’Esperit
en nosaltres. Hi escoltem la Paraula, cerquem de comprendre‐la, en la primera taula. I tot seguit, en l’altra
taula, deixem que sigui l’Esperit qui actuï en nosaltres i ens possibiliti de dur a terme la mateixa missió de
Jesús: portar la Bona Nova al nostre món.
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PARRÒQUIA DE MONTSERRAT
& Horari de misses
• Dimarts i dijous, feiners: a les 9 del matí.
• Dissabtes i vigílies de festa: a les 7 de la tarda.
• Diumenges i festes: a les 12 del migdia.
& Despatx (c/ Núria, 91, als baixos del Centre Cívic):
divendres, de 8 a 9 del vespre.
F 938590340

Misses per celebrar
Dissabte 26

19: Josep Xampró i Pilar Eneriz.
Miguel Ponce Andrés

Diumenge 27

12: Anna Colell Riera (11è aniv.)

Dimarts 29

9:

Dijous 31

9:

Dissabte 2

19:

Diumenge 3

12: Marta Ferrer Soler (cap d’any)

& Enterraments
• Dijous, dia 17 de gener: Montserrat Valls Colom,
90 anys.
• Dijous, dia 17 de gener: Isidro Noguera Casas, 75
anys.

& Col·lectes
• Diumenge, dia 20 de gener: 65,30 €.

PARRÒQUIA DE SANT FELIU
& Horari de misses
• Dilluns, dimecres i divendres, feiners: a les 7 de la tarda.
• Dissabtes i vigílies de festa: a les 8 del vespre.
• Diumenges i festes: a les 11 del matí.
& Despatx (Placeta Mossèn Fortià Solà, 1): dilluns de 8 a 9
del vespre i dimecres d’11 a 1.
F 938590340

& Col·lectes
• Diumenge, dia 20 de gener: 58,42 €.

Santuari de Rocaprevera
& Horari de misses
• Diumenges i festes: a les 10 del matí.
& Despatx: a la parròquia de Sant Feliu o de Montserrat.
F 938590340 i 938590637

Misses per celebrar
Diumenge 27

10: Ramona Feixas Autet

Diumenge 3

10:

AGENDA

& Càritas Interparroquial
• Horari d’acolliment i atenció, cada dilluns, de 10
del matí a 12 del migdia, a la Rectoria de Sant
Feliu.

& Parròquia de Montserrat
• Cada dilluns, a 1/4 de 9 del vespre, assaig del Cor
Parroquial, a l’església.

& Santuari de Rocaprevera
• Cada dijous, a 2/4 de 10 del vespre, assaig del Cor
de Rocaprevera, al Santuari.

Misses per celebrar
Dissabte 26

20:

Diumenge 27

11:

Dilluns 28

19:

Dimecres 30

19:

Divendres 1

19:

Dissabte 2

20:

Diumenge 3

11: Hermínia i Josep Bassas Guillament
(10è i 9è aniv.)

Full i Diàleg: 0,60 €

