Avui, 26 de gener, és el Diumenge de la Paraula de Déu

MIRADOR

La Paraula que ens dona vida
Reobre l’hostatgeria
del santuari dels
Àngels
L’hostatgeria del santuari de la
Mare de Déu dels Àngels ha tornat
a obrir les seves portes aquest mes
de gener, després d’un temps tancada. El restaurant ofereix menú i
carta diàriament, i l’allotjament disposa d’un total de 17 habitacions.
També s’ha tornat a posar en funcionament la botiga de records. La
nova gestió va a càrrec de Societat
Vitrall, de Girona, que compta amb
altres establiments del sector de la
restauració.

L’estimat papa Francesc ha enviat una carta apostòlica amb el títol preciós d’Aperuit illis, que vol dir «Els va obrir...», i amb la qual institueix el
Diumenge de la Paraula de Déu, que s’ha de celebrar el III Diumenge del
Temps Ordinari (avui, 26 de gener).
El Papa es refereix al passatge de l’Evangeli –Lluc 24,45– en què el Senyor Ressuscitat es manifesta als deixebles «esglaiats i plens de por»
després de la mort de Jesús en creu. En efecte: la creu, signe de sofriment i de mort, als ulls de les persones sembla la constatació del fracàs
de tot; però és aleshores quan Déu –que és l’únic Senyor de la Creació i
de la Història– omple de sentit tota la realitat: el Crucificat és el Ressuscitat, el Vivent! Jesús ressuscitat «els va obrir el cor perquè comprenguessin les Escriptures».
El Papa vol que l’Església «faci reviure el gest del Ressuscitat que obre
també per a nosaltres el tresor de la seva Paraula a fi que puguem anunciar arreu aquesta riquesa inesgotable». L’Església –que som la comunitat de les dones i homes que creiem i seguim el Senyor Jesús ressuscitat– viu de la Paraula i de l’Eucaristia. És fonamental per a la nostra vida
cristiana l’escolta de la Paraula de Déu. Jesús ressuscitat diu: «Cal que
es compleixi tot el que hi ha escrit de mi en la Llei de Moisès, en els
Profetes i en els Salms».
La Sagrada Escriptura, tota –l’Antic i el Nou Testament– es refereix a Jesús, que és la Paraula encarnada. Cal que aprenguem a llegir i a meditar
les Sagrades Escriptures com a experiència de cada dia a fi de trobar-nos
amb el Senyor Jesús ressuscitat, que vol ser present en les nostres vides. La proposta del Papa és un encoratjament fonamental per viure com
a persones cristianes en plenitud: cal trobar-nos amb Déu a través de
la seva Paraula, cada dia. Per això cal llegir-la, meditar-la i fer-ne pregària
(que és un diàleg amb Ell) a fi de poder donar a conèixer en les nostres
vides que «realment el Senyor ha ressuscitat» (Lluc 24,34).
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El santuari dels Àngels –un dels
més emblemàtics de la Diòcesi de
Girona i amb unes vistes impressionants– es troba situat al cim
del Puig Alt (485 m) del massís de
les Gavarres, al terme municipal
de Sant Martí Vell. S’hi venera la
Mare de Déu dels Àngels, la festa de la qual se celebra el dia 2
d’agost. Cada diumenge i dies festius hi ha missa a dos quarts d’1
del migdia.
Per a més informació i reserves podeu trucar al 972 19 02 05.

