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L’EVANGELI,
UNA BONA LECTURA PER L’ESTIU
Ens trobam encara en aquest temps d’estiu on sembla que tot s’aturi una
mica. Molta gent fa vacances, i es pot permetre un ritme de vida més assossegat. I
en general, es pot dir que tots plegats tenim més temps. I això és una oportunitat
que val la pena d’aprofitar. Per descansar i per gaudir de la tranquil·litat que
potser no tenim durant la resta de l’any, però també per “carregar piles” en
determinats aspectes importants de la nostra vida. I en concret, en un de
fonamental: la nostra fe cristiana.
L’estiu és un temps en què val la pena de cercar estones per resar, per llegir
algun llibre que ens ajudi a formar-nos, per anar uns dies de recés o exercicis
espirituals, per participar d’alguna trobada del tipus que sigui. Cadascú segons
allò que més li pugui interessar o més senzill li resulti de fer.
I entre aquestes coses, aquí voldria proposar-ne una de ben concreta i fàcil.
Proposaria de trobar estones per llegir l’evangeli tot sencer. Un dels evangelis, o
dos, o tres, o tots quatre. Però tot seguit, com un llibre que es comença pel
començament i s’arriba fins al final. I saltant-nos els subtítols, que no formen part
de l’evangeli, sinó que estan afegits pels editors. La lectura d’un evangeli sencer
no dura gaire estona. I ens pot resultar una molt bona cosa per a la nostra vida
cristiana.
Els evangelis els hem sentit i llegit moltes vegades. D’una manera especial, els escoltem a la celebració de la
missa: cada diumenge (o fins i tot cada dia, si anem cada dia a missa), escoltem un tros de l’evangeli. I també pot ser
que a vegades a casa en llegim un tros, en la nostra pregària personal. O a la catequesi, o en alguna reunió de grup. I
així, segur que hem sentit les narracions evangèliques un munt de vegades.
Però el que segurament no hem fet mai és agafar un dels quatre evangelis i llegir-nos-el de cap a cap. Doncs,
aquest estiu que ens queda, fem-ho. I segur que se’ns obrirà tota una nova perspectiva, l’entendrem d’una nova
manera. Perquè de fet, els evangelistes, no van escriure simplement una col·lecció de relats, un darrere l’altre. Sinó
que el que van fer és escriure un llibre amb tot el que ells coneixien dels fets i de les paraules de Jesús.
Dos d’ells, els de Mateu i Lluc, comencen el seu llibre amb el naixement de Jesús. Els altres dos, Marc i Joan,
en canvi, comencen amb la predicació de Joan Baptista, quan Jesús ja és adult. I tots quatre, a partir d’aquí, ens van
narrant tota la trajectòria de Jesús, amb la seva predicació, el seu tracte amb la gent, la curació de malalts, les
discussions amb els dirigents religiosos d’Israel, l’ensenyament més intens als seus deixebles més propers... fins a
arribar als moments definitius de la passió i la mort, que expliquen detalladament, i acabant amb l’esclat de les
aparicions del Ressuscitat. I cada evangelista ho explica, a més, a la seva manera, ressaltant aquelles coses que li
semblen més importants.
Au idò vos convit a fer aquest esforç. Serà una bona cosa aquest estiu llegir-nos un dels evangelis, tot seguit.
Segur que ens anirà bé.
Josep Lligadas Vendrell

Per unes millors celebracions
De tant en tant va bé recordar algunes de les
actituds i actuacions que hauríem de mirar de tenir de cara
a les nostres celebracions litúrgiques. Ens les sabem prou,
les hem comentat alguna vegada, però no està de més
tornar-hi perquè així farem que aquests moments centrals
de la nostra vida cristiana tinguin un millor to i ens ajudin
més a viure la nostra fe. I demostrarem que, efectivament,
ens les prenem seriosament. Per exemple:
1. Arribar una mica abans de començar. Per tal
d’estar des de bon començament atents a allò que anem a
fer, i per no distreure als altres arribant quan la celebració
està començada. També val la pena que, mentre esperem que comenci la missa, mirem de
mantenir un ambient de silenci, i si hem de parlar amb algú, ho facem discretament.
2. Oferir-se per llegir. Si arribem abans de començar, també permetrem que els
responsables de la celebració ens puguin demanar si volem llegir una lectura o el salm.
Evidentment que si no ens hi veiem amb cor podem dir que no, però no està gens malament
oferir-se per fer a tota la comunitat aquest servei.
3. Posar-se a prop. És cert que hi ha qui no se sent còmode si està gaire endavant de
l’església, i això s’ha de respectar. Però també és important pensar que la celebració eucarística
no és un acte individual, sinó comunitari, de manera que més val que estiguem tots més junts, i
no dispersos com si cadascú anés a la seva.
4. Participar de les respostes i dels cants. És una de les maneres importants d’unir-nos
a allò que estem fent tots plegats. Així és com tots junts ens adrecem a Déu, expressem la nostra
fe, demanem la seva gràcia... No hem de tenir por de respondre fort a fi de que el qui presideix la
celebració ens senti bé i no tengui la impressió de parlar amb muts.
5. Donar tot el seu sentit al gest de pau. El gest de pau que fem després del parenostre i
abans de combregar és un bon moment per expressar la relació que hi ha d’haver entre nosaltres
com a cristians. Per una banda, manifesta el desig de reconciliació amb tothom amb qui puguem
tenir-hi algun distanciament; per una altra, manifesta el desig d’ajudar-nos mútuament en el que
sigui necessari; per una altra, manifesta l’estimació i l’afecte mutu. No s’ha de prendre, idò, com
un moment de “recreo” al mig de la celebració, sinó com un compromís per viure més l’amor
cristià cap als nostres germans.
6. Combregar amb la ma té tot el seu sentit. Però si ho feim així no hem d’agafar el pa
consagrat de les mans del qui distribueix la comunió, sinó que hem de deixar que el mos posi
damunt la ma i allà mateix menjar-lo. No hem de passejar el pa consagrat i combregar mentre ens
anam al nostre lloc des del que hem seguit la celebració.
7. Tenir en compte i per tant respectar aquests avisos que trobareu a l’entrada de
l’església:
ENTRES EN UN LLOC SAGRAT, ÉS UN LLOC D'ORACIÓ, CELEBRACIÓ I RECOLLIMENT.
PER TANT PER RESPECTE ALS ALTRES:
- VESTEIX ADEQUADAMENT
- GUARDA SILENCI. SI VOLS PARLAR, DECIDEIX NO ENTRAR.
- SI USES MÒBIL, APAGUA’L EN ENTRAR PER PARLAR AMB JESÚS NO EL NECESSITES.
Moltes Gràcies

FOU NOTÍCIA
* EL NOSTRE BISBE JESÚS NOMETAT BISBE
D’ORIOLA-ALACANT

* PRIMERES COMUNIONS:
Al llarg del passat mes de
juliol a la nostra parròquia hem
celebrat quatre torns de
primeres comunions en els
quals han rebut a Jesús per
primera vegada un total de
vint-i-dos nins i nines de la
nostra comunitat parroquial.
Des d’aquí volem donar-los
l’enhorabona i encoratjar-los
que els diumenges continuïn
atracant-se a la taula de
l’Eucaristia per així alimentar la seva vida cristiana
amb els cos de Jesucrist.
* NOMENAMENT DE MN. JOAN CARLES THOMÀS :

La Nunciatura Apostòlica a Espanya ha comunicat
a la Conferència Episcopal que a les 12 h d’avui,
27 de juliol de 2012, la Santa Seu ha fet públic que
el Papa Benet XVI ha nomenat nou bisbe d’OriolaAlacant a Mons. Jesús Murgui Soriano, en
l’actualitat bisbe de Mallorca.
El Sant Pare ha acceptat avui la renúncia de Mons.
Rafael Palmero, fins ara bisbe d’Oriola-Alacant,
que va ser presentada ara farà un any per motius
d’edat. La renúncia del prelat ha estat acceptada
conforme a l’article 401/1 del Codi de Dret
Canònic, que estableix els 75 anys com a límit
d’edat per desenvolupar-hi el càrrec.
* QUADRE RETRAT DEL BISBE D. JESÚS

* SEMINARISTA FERRIOLER:

El pintor ferrioler Joan Vich Tugores ha estat
l’encarregat de pintar el retrat oficial del nostre
bisbe D. Jesús que ha entrat a formar part de la
galeria de Bisbes de la diòcesi mallorquina que es
troba al saló noble de Palau Episcopal.
Aquest quadre fou col·locat pocs dies abans
de fer-se públic el seu nomenament com a bisbe
de la diòcesi Oriola-Alcalà.

Si no hi ha res de nou, el proper mes
de setembre el jove, paisà nostre, Marc
Capó Mestre entrarà a formar part de la
comunitat del Seminari Major de la
nostra diòcesi. És el començament d’un
camí cap al ministeri sacerdotal.
A partir d’ara serà bo que el tinguem ben present
en les nostres pregàries a fi que el camí que
començarà pugui arribar a bon port i el dia de demà
pugui ser un bon servidor de la nostra Església
Mallorquina.

REGISTRE PARROQUIAL
Durant el passat mes de Juliol el moviment del
registre parroquial ha estat el següent:
DEFUNCIONS:
* Remedios Ordóñez Aguilera, 90 anys
BAPTISMES:
* Francisca Molinas Ossa 14-07-12
* Carla Horcas Renú 14-07-12
* Pedro José Olmedo Ramírez 21-07-12
* Ainhoa Álvarez Santiago 28-07-12
* Gemma Lara Duarte 29-07-12
PRIMERES COMUNIONS:

Diumenge 1 de Juliol:

* María Torres González
* Miquel Pocoví Oliver
* Carmen Sánchez Navarro * Antonio Ribas Vidal
* Severiano Romera Agea * Irene Aguilera Bailón
* Lorena Molina García
Dissabte 7 de Juliol;

Diumenge 15 de Juliol:

* Angel Frutos Gutiérrez * Pau Fiol Rodríguez
* María Belén Hernández Baldizón * Jorge Luis
Hernández Baldizón.
Dissabte 21 de Juliol:
* Andreu Jaume Bennasar Serra
* Francina Bennasar Serra

* Julia Coll Sánchez
Dissabte 14 de Juliol:
* Noelia Morón Chitu
* Mª. del Mar Cerdá
Martorell * Jordi Arnau Oliver Lllompart * Carla
Llabrés López * Fabián Rodríguez López
* Nayma Llinás Miranda * Andrea Molina Ossa
* José Gabriel Rosselló Candel
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