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Setmana de pregària per la unitat dels cristians
18 – 25 de gener
Un any més se celebra aquesta setmana de pregària. Enguany sota el lema
“És que Crist està dividit?”
“Des de la fe que professem, hem respost “No!”, tot i que l’espectable que
oferim amb les nostres comunitats eclesials escandalosament dividides”,
diu el preàmbul del llibret editat per la Comissió Interdiocesana
d’Ecumenisme i de Relacions Interreligioses, i afegeix. “Hem d’aprofitar
aquesta setmana de pregària per la unitat dels cristians per descobrir i per
fer patent que som un poble “cridat”: “cridat per ser sant”, no aïllat o per
ell mateix, ans “juntament amb tothom que, onsevulla que sigui, invoca el
nom de nostre Senyor Jesucrist, Senyor de tots, d’ells i nostre”.
A la darrera reunió mensual dels capellans de l’arxiprestat va sorgir el
suggeriment de fer una pregària ecumènica amb altres confessions
cristianes; tanmateix es deixà per un altre any perquè es pugui preparar
amb temps.
A la parròquia tindrem present aquesta intenció de pregària a les misses d’aquests vuit dies; que també formi
part de la nostra pregària personal.

Concert d’Orgue – l’orgue de la Catedral – III Cicle
Dimecres, 15 de gener, a les 20h
A càrrec de l’organista: Joan Seguí Mercadal. Entrada Lliure.
Obres de: P. Bruna, J.S.Bach, F. Mendelsohn, J. Guridi, O.M. Planas, Osb
Anunciem aquest concert perquè en Joan Seguí és un jove organista, que estudia alguns dies
en l’orgue de la nostra parròquia i que cada tercer diumenge de mes acompanya els cants de
la missa de 2/4 de 12, a més d’interpretar alguna peça a l’ofertori i al final de la missa.

Agraïments
En acabar avui, diumenge del Baptisme de Jesús, les festes de Nadal i Epifania és bo
agrair la dedicació de les persones que ens han ajudat a celebrar-les degudament.
Monitors, animadors de cants, instrumentistes, els i les que han arranjat les
estovalles dels altars, han col·locat les flors, han arranjat el pessebre del final de
l’església, han col·locat el naixement davant de l’altar...
Gràcies també als qui heu participat a la Campanya de Nadal de Caritas Diocesana.
Aquest any s’han recollit 2.068 euros. L’any passat se’n van recollir 1.705 euros.

Agenda
Martes, 14:
Miércoles, 15;
Jueves, 16;
Martes, 20;
Jueves, 22;

20,45h: Consejo Parroquial
17,00h: Animadores del canto litúrgico
17,00h: Vida Creixent
16,30h y 20,45h: Catequesis de adultos
16,30h y 20,45h: Catequesis de adultos

Anunci de les festes de l’any
Publiquem a continuació el text litúrgic del que és l’“Anunci de la Pasqua i de les altres festes de l’any”. El
qual es sol proclamar a les misses del dia de l’Epifania.
La glòria del Senyor s’ha manifestat a Betlem
i es continuarà manifestant entre nosaltres,
fins al dia del seu retorn gloriós.
Per això us anuncio 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 5 de març, Dimecres de Cendra,
i del 18 al 20 d’abril celebrarem amb fe el Tridu Pasqual
de la mort, sepultura y resurrecció del Senyor Jesús.
El dia 20 d’abril 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 8 de juny,
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 resurrecció del Senyor,
i venerarem també la memòria de la Mare de Déu en les 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 30 de novembre,
iniciarem un noy 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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MISSES: Feiners, dissabtes i vigílies: 9h i 20h. Diumenges: 9h, 11’30h, 13h í 20h. CONFESSIONS:
Dissabtes i vigílies, de 19,15 a 19,45h – Diumenges i festes: de 10,45 a 11,15h. I també a hores convingudes.
DESPATX PARROQUIAL: dill, dim i div de 18 a 19,30h. ASSISTÈNCIA SOCIAL: Dimarts de 18h a 20h.

