INTENCIONS DE MISSES I CELEBRACIONS

FULL INFORMATIU

DISSABTE 7 DE GENER DE 2017
20:00h. Missa de vigília. Esposos Enric Bartrolí i Montserrat Carbó. Família Fuentes
Soriano. Família Augé Bogunyà.
DIUMENGE 8 DE GENER DE 2017: BAPTISME DEL SENYOR.
9’00h. Josep Casas Ollé. Esposos Josep Tort i Remei Olivella. Per tots els difunts i en
acció de gràcies.
12’30h.
DILLUNS 9 DE GENER 2017.
20’00H. Celebració de la Paraula.
DIMARTS 10 DE GENER DE 2017.
20’00H.
DIMECRES 11 DE GENER DE 2017.
17:30h. Rés del Rosari
20’00H.
DIJOUS, 12 DE GENER DE 2017.
20’00h.
DIVENDRES 13 DE GENER DE 2017.
20’00h. Matrimoni Caballero Nevado. (25 Aniv.)
DISSABTE, 14 DE GENER DE 2017.
20h.
DIUMENGE 15 DE GENER DE 2017: EL BAPTISME DEL SENYOR.
9’00H.
12’30h. Difunts de Ca l’Armengol Tres.
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BAPTISME DEL SENYOR

Avui contemplem el Messies —l'Ungit— en el Jordà per a «fer-se batejar» (Mt
3,13) per Joan. I veiem Jesucrist com assenyalat per la presència en forma
visible de l'Esperit Sant i, en forma audible, del Pare, el qual declara de Jesús:
«Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m'he complagut» (Mt 3,17).
Heus aquí un motiu meravellós i, alhora, engrescador per a viure una vida: ser
subjecte i objecte de la complaença del Pare celestial. Complaure el Pare!
D'alguna manera ja ho demanem en l'oració col·lecta de la missa d'avui: «Déu
omnipotent i etern (...), concediu als vostres fills d'adopció, que han renascut
de l'aigua i de l'Esperit Sant, de ser sempre dignes de la vostra benvolença».
Déu, que és Pare infinitament bo, sempre ens “vol bé”. Però, ja li ho
permetem?; en som dignes d'aquesta benvolença divina?; corresponem a

HORARI DE MISSES

aquesta

benvolença?

DIES D’ENTRE SETMANA:
Dilluns: Litúrgia de la Paraula i Comunió, a les 20’00h.
Dimarts, Dimecres, Dijous i Divendres, a les 20’00h.

Per tal de ser dignes de la benvolença i complaença divina, Crist ha atorgat a

DISSABTES I VIGÍLIES: a les 20’00h.
DIUMENGES I FESTIUS: a les 09’00 del matí i les 12:30h. del migdia

batejats esdevenim vertaderament fills de Déu. «Potser hi haurà algú que

CONFESSIONS:

les aigües força regeneradora i purificadora, de tal manera que quan som
pregunti: ‘Per què volgué batejar-se, si era sant?’. Escolta'm! Crist es bateja no

Mitja hora abans de les misses i/o en hores concertades.

perquè les aigües el santifiquin, sinó per santificar-les Ell» (Sant Màxim de

DESPATX PARROQUIAL:

Torí).

Dimecres de 18’00 a 19’30h. Tel. 936831194 - 620648135

Tot això —immerescudament!— ens situa com en un pla de connaturalitat
amb la divinitat. Però no ens basta a nosaltres amb aquesta primera
regeneració: necessitem reviure d'alguna manera el Baptisme per mitjà d'una
mena de continuat “segon baptisme”, que és la conversió. Paral·lel al primer
Misteri de la Llum del Rosari —el Baptisme del Senyor en el Jordà— ens cal
contemplar l'exemple de Maria en el quart dels Misteris de Goig: la Purificació.
Ella, Immaculada, verge pura, no té inconvenient en sotmetre's al procés de

REUNIÓ DEL CONSELL PASTORAL
EL PROPER DIJOUS, 12 DE GENER, A LES 21H
TINDREM REUNIÓ DEL CONSELL DE LA
PARRÒQUIA.
ENTRE
D’ALTRES
TEMES
PARLAREM DE LA FESTA DE SANT SEBASTIÀ.

purificació. Nosaltres li implorem la senzillesa, la sinceritat i la humilitat que
ens permetran viure de manera constant la nostra purificació com una mena
de

“segon

baptisme”.

Reunió de catequistes de Primera Comunió

ACTIVITATS PARROQUIALS I
COMUNICACIONS

Aquest divendres dia 13, a les 6h. de la tarda és reunirà el grup de
catequistes de 1er i 2n. any de Primera Comunió, per elaborar en calendari
de Comunions i reunions de pares.

ELS GRUPS PARROQUIALS:
HORARIS DE VISITA DEL PESSEBRE

CÀRITAS PARRÒQUIAL
ACOLLIDA: Quinzenalment els dijous de 18 a 19h. al Local Parroquial
ALIMENTS: Podeu fer les vostres aportacions tots els dies d’acollida, o a la
sagristia de l’Església a l’hora de les misses.

Festius: Abans i després de les misses.
Laborables: Dilluns, dimarts i dimecres de 5h a 7h de la tarda (fins
que comencin les vacances escolars). Després serà els dijous i
divendres de 6h a 8h de la tarda, i fins al 22 de gener.

Dimecres 11,
VIDA CREIXENT
Aquest dimecres de 16’30 a 17’30 el grup de vida Creixent, torna a
reunir-se després de les festes de Nadal. La reunió tindrà lloc com sempre
als locals de la Rectoria i la coordinarà la germana Isabel i mossèn Rafael.
Tots els components del grup i qui vulgui estan convocats a la trobada.

FELIÇ ANY 2017!

