Any 3, núm. 01, Baptisme del Senyor, 13 de gener de 2013

ANUNCI DE LES FESTES DE L’ANY
La glòria del Senyor s’ha manifestat a Betlem
i es continuarà manifestant entre nosaltres,
fins el dia del seu retorn gloriós.
Per això us anunciem amb goig, germans i germanes,
que, així com ens hem alegrat en aquestes festes
del Nadal de nostre Senyor Jesucrist,
ens alegrarem també en la gran celebració pasqual
de la Resurrecció del nostre Salvador.
Així, doncs, tinguem present que aquest any
l’exercitació de la Quaresma
que ens prepara per a les festes pasquals
començarà el dia 13 de febrer, dimecres de Cendra,
i del 29 al 31 de març celebrarem amb fe el Tridu Pasqual
de la mort, sepultura i resurrecció del Senyor Jesús.
El dia 31 de març serà la Pasqua,
la festa més gran de l’any.
i al cap de cinquanta dies,
com a culminació de la cinquantena pasqual,
el diumenge 19 de maig,
celebrarem la solemnitat de la Pentecosta,
el do que Jesús ressuscitat fa a la seva Església:
El seu Esperit Sant.
Cada diumenge ens reunirem per celebrar l’Eucaristia,
commemorant la Pasqua del Senyor,
i venerarem també la memòria de la Mare de Déu en els seves festes,
i la de tants germans sants i santes
que ens acompanyen en el nostre camí.
Tots els dies són sants i bons per als qui estan en gràcia de Déu.
I ja al final de l’any, el dia 1 de desembre,
iniciarem un nou any litúrgic
amb la celebració del diumenge primer
de L’Advent de nostre Senyor Jesucrist.
A ell tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Amén
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AGRAÏMENTS
Amb la festa d’avui, el Baptisme de Jesús, acaba el temps litúrgic de Nadal –
Epifania.
L’hem pogut celebrar dignament, gràcies a Déu.
Però també és bo donar gràcies a tantes persones que heu participat en la seva
preparació i en la seva celebració: els que vau posar el naixement al presbiteri,
els Caminants del Congrés que van exposar els pessebres que normalment
tenen guardats a la sagristia, els monitors i lectors de la missa, els animadors
decants, l’organista i guitarristes, les que vau canviar les tovalles, les que vau
fer els lots per a les persones necessitades, els qui vau organitzar la Cavalcada,
els que vau preparar el pica-pica de la nit de Nadal, els qui havíeu portat postals
de santuaris marians durant l’advent... Moltes gràcies a tots i totes!

AGENDA
Lunes, 14 enero:

20,45h

Consell Parroquial

Jueves, 17 enero: 17,00h
20,45h

“Vida Creixent”
Comissió de litúrgia

Viernes, 18 enero:

Empieza el octavario de plegarias
por la Unidad de los Cristianos.

Martes, 22 enero: 16,30 y 20,45: Catequesis de adultos sobre el Credo
Jueves, 24 enero

16,30 y 20,45: Catequesis de adultos sobre el Credo

Estadística Parroquial
Baptismes
Confirmacions
Primeres Comunions
Casaments

2011
32
5
48
4

2012
31
1
43
12

ORACIÓN AL COMENZAR EL AÑO
Señor Dios, dueño del tiempo y de la eternidad.
Tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro.
Al empezar un año más, detengo mi vida ante el nuevo calendario, y te
presento estos días que solo Tú sabes si llegaré a vivirlos.
Hoy te pido para mí y los míos
la paz y la alegría, la fuerza y la prudencia, la claridad y la sabiduría.
Quiero vivir cada día con optimismo y bondad,
llevando a todas partes un corazón lleno de compresión y paz.
Cierra tus oídos a toda falsedad;
mis labios o palabras mentirosas, egoístas, mordaces o hirientes.
Abre, en cambio, mi ser a todo lo que es bueno.
Que mi espíritu se llene solo de bendiciones y las derrame a mi paso.
Cólmame de bondad y de alegría para que cuantos conviven conmigo o se acerquen a mí,
encuentren en mi vida un poquito de Ti. Dame un año feliz, y enséñame a repartir felicidad. Amen.

