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INTRODUCCIÓ
A L’evangeli que llegirem avui, Jesús i la seva família arriben a Jerusalem per
celebrar la festa de la Pasqua jueva. Jesús se sent acollit al Temple, parla amb
els mestres de la llei i els rabins, els hi formula preguntes, Jesús vol aprendre
sobre l’amor de Déu, serà com l’amor de la família, en té la intuïció de que així
és.
A l’evangeli de Lluc, Jesús no té por d’estar sol, de fet ni s’adona que la seva
família ja ha marxat. Us preguntareu com pot ser possible?
Quan et sents estimat i acollit, no tens POR. L’amor tot ho fa possible.

ACTE PENITENCIAL
•

•
•

Sovint, només mirem el nostre benestar sense importar-nos si l’altre
persona li cal la nostra ajuda o el nostre suport. Señor, tingueu
pietat.
Et demanem perdó per la manca de paciència envers els altres, per
exigir més als altres que a nosaltres mateixos. Crist, tingueu pietat.
Sovint, mentim, no diem tota la veritat i ho fem premeditadament.
Señor, tingueu pietat.

PRIMERA LECTURA (Sir 3,2-6.12-14)
Qui venera el Senyor honora els pares
Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira
En els fills, el Senyor fa l’elogi del pare i sentencia a favor de la mare. Qui
honora el pare expia els pecats, qui honora la mare es guanya un tresor. Els
fills seran la felicitat del qui honora el pare; quan pregui, Déu se l’escoltarà.
Qui honora el pare viurà molts anys, qui honora la mare obtindrà del Senyor
la recompensa.
Fill meu, acull el teu pare en la vellesa, no l’abandonis mentre visqui. Si
s’afebleix el seu enteniment, sigues compassiu, no el menyspreïs quan et veus
en plena força. Déu no oblidarà la pietat que tens pel pare; te la tindrà en
compte per a compensar els teus pecats, en farà un monument per expiar les
teves culpes.
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SALM RESPONSORIAL (Sl 127,1-2.3.4-5)
Si el Senyor no construeix la casa
Càntic de pelegrinatge. Referit a Salomó.
Si el Senyor no construeix la casa,
és inútil l'afany dels constructors.
Si el Senyor no guarda la ciutat,
és inútil que vigilin els guardes.
R: La bondat i l’amor del senyor duren per sempre
És inútil que us lleveu tan de matí
i aneu tan tard a reposar,
per menjar un pa que us guanyeu a dures penes:
fins quan dormen, ell el dóna als seus amics!
R: La bondat i l’amor del senyor duren per sempre
L'herència del Senyor són els fills,
els descendents són la millor recompensa;
R: La bondat i l’amor del senyor duren per sempre
els fills que heu tingut quan éreu joves
són com les fletxes en mans d'un guerrer.
R: La bondat i l’amor del senyor duren per sempre
Feliç l'home que se n'omple el buirac!
Si discuteix a la plaça amb l'adversari,
no haurà de retirar-se avergonyit.
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SEGONA LECTURA (Col 3,12-21)
Vida familiar en el Senyor
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses
Germans, tingueu els sentiments que escauen a escollits de Déu, sants i
estimats: sentiments de compassió, de bondat, d’humilitat, de serenor, de
paciència; suporteu-vos els uns als altres, i si alguns tinguéssiu res a dir contra
un altre, perdoneu-vos-ho. El Senyor us ha perdonat; perdoneu també
vosaltres. I com a coronament de tot això estimeu-vos, que l’amor tot ho lliga
i perfecciona. Que la pau de Crist coroni en els vostres cors els combats que
manteniu; recordeu que en aquesta pau heu estat cridats a formar un sol cos.
I sigueu agraïts.
Que la paraula de Crist tingui estada entre vosaltres en tota la seva riquesa;
instruïu-vos i amonesteu-vos els uns als altres amb tota mena de doctrina;
agraïts a Déu, canteu-li en els vostres cors amb salms, himnes i càntics de
l’Esperit; tot allò que feu, sigui de paraula, sigui d’obra, feu-ho en nom de
Jesús, adreçant per ell a Déu, el Pare, una acció de gràcies.
Dones, cal que sigueu submises al marit en el Senyor. Marits, estimeu l’esposa,
no us malhumoreu amb ella. Fills, creieu en tot els pares; això agrada al
Senyor. Pares, no importuneu els vostres fills, que no es desanimin.
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EVANGELI Lc 2, 39-52
Lectura de l’Evangeli de Sant Lluc
Quan hagueren complert tot el que manava la Llei del Senyor, se'n tornaren a
Galilea, al seu poble de Natzaret. L'infant creixia i s'enfortia, ple d'enteniment;
i Déu li havia donat el seu favor.
Els pares de Jesús anaven cada any a Jerusalem amb motiu de la festa de
Pasqua. Quan ell tenia dotze anys, hi van pujar a celebrar la festa, tal com
era costum. Acabats els dies de la celebració, quan se'n tornaven, el noi es
quedà a Jerusalem sense que els seus pares se n'adonessin. Pensant que era
a la caravana, van fer una jornada de camí abans de començar a buscar-lo
entre els parents i coneguts; com que no el trobaven, van tornar a Jerusalem
a buscar-lo. Al cap de tres dies el van trobar al temple, assegut entre els
mestres de la Llei, escoltant-los i fent-los preguntes. Tots els qui el sentien es
meravellaven de la seva intel·ligència i de les seves respostes. En veure'l allà,
els seus pares van quedar sorpresos, i la seva mare li digué:
-Fill meu, per què t'has portat així amb nosaltres? El teu pare i jo et
buscàvem amb ànsia.
Ell els respongué:
-Per què em buscàveu? No sabíeu que jo havia d'estar a casa del meu Pare?
Però ells no comprengueren aquesta resposta.
Després baixà amb ells a Natzaret i els era obedient. La seva mare conservava
tot això en el seu cor. Jesús es feia gran, avançava en enteniment i tenia el
favor de Déu i dels homes.
PARAULA DEL SENYOR

EUCARISTIA INICI DE CURS
UN NATZARET A CADA LLAR: ESCOLA, TALLER, LLAR I
TEMPLE
Curs 2020/2021
PETICIONS
•

•
•

•

•

•

En aquest inici de curs escolar et demanem força i coratge per a superar
la pèrdua de persones estimades, per a superar els moments difícils que
hem viscut els darrers mesos alhora que et demanem esperança per
viure el nostre present i il·lusionar-nos pel nostre futur. PREGUEM AL
SENYOR.
Et donem gràcies per la vida i per l’amor que rebem de la família.
PREGUEM AL SENYOR.
Preguem per les persones víctimes de la violència, dels enfrontaments
bèl·lics així com de totes les persones que són perseguides per causes
justes. PREGUEM AL SENYOR.
Preguem pel Papa i pel nostre bisbe, així com per tota la comunitat
eclesial, perquè siguem testimonis de l’amor de Déu i de la seva
misericòrdia. PREGUEM AL SENYOR.
Preguem per la nostra Comunitat educativa, perquè continuem
treballant plegats per a construir un present i un futur esperançador
basat en l’amor, la justícia i la pau. PREGUEM AL SENYOR.
Et donem gràcies per què no ens manca de res, rebem amor, tenim les
necessitats bàsiques cobertes, i et demanem que no defalleixi mai la
nostra il·lusió. PREGUEM AL SENYOR.

OFRENES
•
•

•
•

Calendari: T’oferim aquest calendari, com a símbol del pas del temps,
com a espai on hi escriurem tot allò que haurem de fer, com a símbol
de la nostra responsabilitat.
Cartell Manyanet: Senyor t’oferim el cartell amb el lema d’inici de
curs: Un Natzaret a cada llar, escola, taller, llar i temple, amb aquest
lema volem fer present l’amor, l’esperança i la seguretat de sentir-nos
acollits i estimats.
Agenda: Senyor t’oferim l’agenda d’aquest nou curs que comença
com a símbol del nostre esforç i compromís per a ser més constants.
Pa i vi: Senyor, t’ oferim el pa i el vi com a símbol de la nostra
identitat cristina així com del teu amor misericordiós entregat per
nosaltres.
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MONICIÓ FINAL
Audiència General del Papa Francesc, 21 d’agost 2019
Catequesi sobre els Fets dels Apòstols.
«Entre ells, tot ho tenien en comú» (At 4,32).

La comunitat, o koinonia, es converteix així en el nou mode de relació entre
els deixebles del Senyor. Els cristians experimenten una nova manera d’estar
entre ells, de comportar-se. I és la manera pròpia cristiana, fins al punt que
els pagans miraven els cristians i deien: “Mireu com s’estimen!”. L’amor era la
modalitat. Però no amor de paraula, no amor fals: l’amor de les obres, de
l’ajudar-se l’un a l’altre, l’amor concret, la concreció de l’amor. El vincle amb
Crist instaura un vincle entre germans que conflueix i s’expressa també en la
comunió dels béns materials. Sí, aquesta modalitat d’estar junts, aquest
estimar-se així arriba fins a les butxaques, arriba a desprendre’s també del
pes dels diners per donar-los als altres, anant contra el propi interès. Ser
membres del cos de Crist fa els creients coresponsables els uns dels altres. Ser
creients en Jesús ens fa a tots nosaltres coresponsables els uns dels altres.
“Però mira aquell, quin problema que té: no m’importa, és cosa seva”. No, els
cristians no podem dir: “Pobra persona, té un problema a casa seva, està
passant aquesta dificultat de família”. Però, jo he de pregar, jo el porto amb
mi, no puc quedar-me indiferent”. Això és ser cristià. Per això els forts donen
suport als febles (cf. Rm 15,1) i ningú experimenta la indigència que humilia i
desfigura la dignitat humana, perquè ells viuen aquesta comunitat: tenint el
cor en comú. S’estimen. Aquest és el senyal: amor concret.

