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Predicava de meravella.
En l'evangeli d'aquest diumenge, els que escolten Jesús queden meravellats
de com predicava.
El teòleg i professor Karl Bart, mort al 1966, aconsellava els seus alumnes
que per preparar el sermó del diumenge tinguessin un ull posat en la Bíblia
i l'altre al periòdic.
Posant en pràctica aquest consell, m'han cridat l'atenció dues coses. De
l'evangeli d'aquest diumenge, que la predicció de Jesús despertava
entusiasme i admiració en l'auditori i, dels diaris d'aquesta setmana, que,
segons una ampla enquesta resulta que l'evangeli no desperta gaire interès
en un ampli sector de la nostra joventut.
Posant de costat aquestes dues dades, em faig -us faig- aquesta pregunta:
"Per què l'anunci de l'evangeli no desperta entusiasme en molta gent,
sobretot als joves?"
Buscant resposta, n'he trobat un bon grapat; us en ofereixo dues per si us
convencen.
La primera té a veure amb la pèrdua per part de molta gent de la capacitat
de meravellar-se davant de tot allò que s'escapa de les coordenades
materials.
Molta gent ha perdut. el senti del misteri de l'existència i, amb ell, la
capacitat de sorprendre’s i meravellar-se, qualitat que és indispensable per
fer filosofia i per cercar les últimes dimensions de la vida.
No cal dir que. una carència tal és altament nociva i que les seves
repercussions són més aviat depriments.

També -i aquesta és la segona resposta a la pregunta inicial- podria ser
degut al fet que es predica l'evangeli, no com feia Jesús sinó com
predicaven els rabins del seu temps.
De fet, aquesta és la raó que anota Sant Marc en l'evangeli d'aquest
diumenge: la gent es meravellava dels ensenyaments de Jesús perquè la
seva predicació no era com la dels capellans.
Els capellans -els rabins- explicaven la paraula de Déu -la Bíblia- per
ofici, per costum, sense ànim ni passió i, clar, la lletra sola avorreix i
cansa.
Jesús, en canvi, no es limitava a ser un simple altaveu -fred i
impersonal- d'unes determinades ensenyances, sinó que tot ell era
paraula viva i palpitant que volia comunicar-se.
Sí, aquesta podria ser una bona explicació del pobre ressò i de la minsa
acollida que troba l'anunci actual de l'evangeli cristià: que els capellans i
ministres de la paraula no prediquem un evangeli arrancat de les
entranyes ans tret de la butxaca on tenim emmagatzemat allò que vam
aprendre de les tradicions i dels llibres del seminari.
En Josep Pla i Casadevall afirmava: Hi ha capellans que són uns ploms
impressionants. I pensar que el que prediquen és el més important que
s'ha escrit en aquest món.
Fins aquí, potser tots estaríem d'acord. Deixeu-me, però, canviar de
registre.
Es evident que els capellans tenim la culpa en aquesta manera fada i
soporífera d'anunciar l'evangeli, però, compte!, també en teniu els laics.
És culpa de tots plegats que la nostra predicació s'hagi convertit en el
discurs displicent i asèptic d'un catolicisme arcaic i passiu, d'un
catolicisme que. no s'equivoca mai, però que tampoc l'encerta, perquè no
acaba mai de posar-se en contacte amb les preocupacions vives i reals
del moment actual.
És culpa de tots i no solament dels capellans. I, si no ho voleu creure,
reviseu de quina manera anuncieu vosaltres l'evangeli; o, millor encara,
pregunteu-vos si és que de veritat, teniu ganes d'anunciar un evangeli
joiós i humanitzador, estimulant i fraternal.
Mn. Martí Amagat
Durant un sermó avorrit, m'he dit a mi mateix: "I d'això tenen la barra
de dir-ne Paraula de Déu! (Julien Green)

VIDA DE LES NOSTRES PARRÒQUIES
Defunció:
BRIANÇÓ:
El 16 de gener morí als 90 anys Carme Valls i Llobet, viuda de Martí
Florensa i Tudela.
HOSTALETS:
El 16 de gener morí als 47 anys Rosa Aynés i Lavaquiol, casada amb
Jaume Ingla i Turull.
El nostre condol als familiars.
Horaris:
Dissabte, 28 de gener.
HOSTALETS: 8 tarda.
VERGOS DE CERVERA: 5 tarda (Visita Pastoral).
Diumenge, 29 de gener.
GRANYENA: 2/4 de 12 migdia.
LLINDARS: 10 matí.
PALLEROLS: 1 migdia.
SANT ANTOLÍ: ¾ d’una migdia.
SANT GUIM VELL: 2/4 d’onze.
TALAVERA: 2/4 de 12 migdia.

Dissabte, 28 de gener, Vergós de Cervera, a les 5 de la tarda.
Diumenge, 29 de gener, Torà, a 2/4 d’una del migdia.
=========================
Sant Antolí: La reunió de Vida Creixent serà el dilluns, 30 de gener,
a 2/4 de 4 de la tarda.
Preu del full diocesà i Fent Camí de tot l’any 20,00 euros.
El Preu del full “Fent Camí” de tot l’any 3 euros.
Si voleu rebre el full “FENT CAMÍ” per correu electrònic, contesteu
escrivint la paraula "ALTA", al nostre mail: redaccio@galeon.com
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Moviment de defuncions del quart trimestre de 2011 dels arxius de Cervera,
Sant Antolí i Sant Guim de Freixenet. (continuació)
Parròquia
Cervera
St.Guim Freixenet
Cervera
Tarroja
Cervera

Nom i cognoms
Margarita Lardies Viñuales
Juan López Serrano
Mn. Joan Rubinat Turull
Jaume Manaut Vila
Feliciana Pérez Aguilera

edat
85
45
85
86
78

estat
viuda
solter
capellà
viudo
casada

defunció
26-12-11
27-12-11
27-12-11
29-12-11
30-12-11

Moviment de baptismes del quart trimestre de 2011 dels arxius de Cervera,
Sant Antolí i Sant Guim de Freixenet.
Parròquia
Cervera
Cervera

Nom i cognoms
dia
pares
Xavi Rios Ramírez
16-10-11 Xavier i Lorena
Iriz Martinez Vilaplana 04-12-11 Marc i Judith

Setmana de Pregària per a la Unitat dels Cristians
La Setmana de Pregària per a la Unitat dels Cristians començà aquest dimarts
passat i durarà fins dimecres vinent, dia 25 de gener.
Cristians d'arreu del món celebrem la setmana de pregària per a la unitat i la
diversitat dels deixebles de Crist. Enguany el tema ha estat escollit per les
Esglésies de Jerusalem: "Tots eren constants a escoltar l'ensenyament dels
apòstols i a viure en comunió fraterna (Ac 2,42)".
Fa molts anys que a Alemanya, on hi ha una forta tradició de convi-vència
entre protestants i catòlics, els creients d'ambdues confessions van tirar pel
dret i decidiren celebrar una comunió fraterna que posés de relleu allò que
sempre ha estat. Per l'Esperit, Crist és present allà on hi ha cristians reunits en
el seu nom. No cal que ningú ho autoritzi, ni ho beneeixi. Cap llei, ni decret
pot abolir les obres de l'Esperit.
Val la pena aprofitar aquesta setmana de pregària mundial, per prendre
consciència de la situació i trobar nous camins que ens ajudin a superar una
divisió que no ajuda gens a la tasca de promoure els valors del Regne.
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