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Del 12 al 18 de gener

INSTRUMENTS DE DÉU
Una persona atribolada per diversos
problemes entra un dia a l’església en
el moment en que es celebrava la
Missa. S’asseu al darrera i es passa
tota la celebració escoltant.
Dies després diu: “Aquell dia em vaig
sentir tocat per Déu i vaig quedar amb
molta pau”. Tant és així que acudeix
amb regularitat a l’Eucaristia.
Davant d’aquest testimoni ens podem
quedar només amb aquest fet i alegranos per aquesta persona. Però......
Què ha fet possible aquest fet? Primer
la gràcia de Déu que tot ho disposa per
al nostre bé. El Senyor li fa sentir la
necessitat d’entrar a l’església.
Però pot entrar a l’església perquè està
oberta i allí hi ha una comunitat que
celebra la missa.
Els qui celebraven la missa no saben
el que li ha passat a aquesta persona.
Ells simplement s’havien reunit per la
celebració i els seus cants, les seves
respostes, els silencis, la devoció amb
que rebien al Senyor van ser
l’instrument que Déu va utilitzar per
tocar aquell cor adolorit.
Aquest fet ens ha d’animar a ser una
parròquia que viu i celebra la fe amb
tots els sentits!! A viure les nostres
celebracions amb devoció i atenció..
A fer que la nostra parròquia (i més ara
que celebrem el centenari) sigui la
casa i l’escola de la comunió, de la
fraternitat, on es respiri l’amor que Déu
ens demana.
Així farem possible, potser sense
saber-ho, l’encontre de moltes
persones amb Déu. Instruments en les
mans del Senyor.
El vostre rector
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Lectio Divina.- El dilluns dia 13, a les 20 h, i
al saló parroquial emprenem de nou les
nostres reunions quinzenals de formació
cristiana.

Reunió grup “Apérite Portas”.- El
dimarts, dia 14 a les 18’30 i al despatx
parroquial ens trobarem els qui feu possible
que l’església estigui oberta cada matí de 11 a
12’30 h.

Reunió Catequistes dels dos curos de
Comunió..- El dimecres dia 15, a les 18’30 i
al saló parroquial ens trobarem els catequistes
dels dos cursos de comunió per programar el
2n. trimestre i concretar alguns aspectes de la
catequesi.

Festa de Sant Antoni.- El diumenge dia 19
de gener, a les 11’30 h. farem la benedicció
dels animals davant la porta principal de
l’església i seguidament la missa en honor de
Sant Antoni Abat.
Invitem a tots els qui teniu algun animalet de
companyia a que el porteu per a beneir-lo i a
donar-li gràcies a Déu per aquests éssers de la
creació que tant ens acompanyen
Agraïment pel Pessebre vivent.
Moltíssimes gràcies a tots els qui vareu
col·laborar, d’una manera o un altra, en que fos
tot un èxit el pessebre vivent de la nostra
parròquia.- Entre tots podem fer coses grans i
aquesta és una mostra.- Des d’aquí donem les
gràcies també a l’Associació de Dones i a
l’Associació de Veïns del nostre Barri per la
seva col·laboració i dedicació en aquesta festa i
en altres. Gràcies de cor.
.

Diumenge del Baptisme del Senyor
Déu omnipotent i etern, vós declarareu solemnement que Crist era el vostre Fill estimat,
quan, en ser batejat en el Jordà, davallà damunt d’ell l’Esperit Sant; 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.

SAN ANTONIO, ABAD
Nació en una población del alto Egipto, al
sur de Menfis, De joven. Antonio se retiró a
la soledad siguiendo el ejemplo de un
anciano ermitaño de los alrededores. El
trabajo manual, la oración y la lectura
constituyeron en adelante su principal
ocupación.
A los 54 años de edad, hacia el año 305,
abandonó su celda en la montaña y fundó
un monasterio en Fayo.El monasterio
consistía originalmente en una serie de
celdas aisladas, pero no podemos afirmar
con certeza que todas las colonias de
ascetas fundadas por san Antonio estaban
concebidas de igual manera. Más tarde,
fundó otro monasterio llamado Pispir, cerca
del Nilo.
San Antonio exhortaba a sus hermanos a
preocuparse lo menos posible por su
cuerpo, pero se guardaba bien de
confundir la perfección, que consiste en el
amor de Dios, con la mortificación.
Aconsejaba a sus monjes que pensaran
cada mañana que tal vez no vivirían hasta
el fin del día, y que ejecutaran cada acción,

SANTORAL

como si fuera la última de su vida. "El
demonio-decía- teme al ayuno, la oración,
la humildad y las buenas obras, y queda
reducido a la impotencia ante la señal de
la cruz".
Hacia el año 355, hizo un viaje a
Alejandría a petición de los obispos para
refutar a los arrianos. Ahí predicó la
consustancialidad del Hijo con el Padre,
acusando a los arrianos a confundirse
con los paganos "que adoran y sirven a la
creatura más bien que al Creador", ya
que hacían del Hijo de Dios una creatura.
Murió en el año 356, a la edad de 105
años. Parece que en 561, sus restos
fueron descubiertos y trasladados a
Alejandría, después a Constantinopla, y
finalmente a Vienne de Francia. Las
imagenes representan generalmente a
San Antonio con una cruz en forma de T,
una campanita, un cerdo, y a veces un
libro. La liturgia bizantina invoca el
nombre de San Antonio en la preparación
eucarística, y el rito copto
(cf.http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=2)

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Hilario

13

San Dacio

14

San Mauro

15

San Fulgencio

16

San Antonio Abad

17

Santa Beatriz

18

San Mario

19

“Si los hombres han
nacido con dos ojos, dos
orejas y una sola lengua
es porque se debe
escuchar y mirar dos
veces antes de hablar.”
Marquesa de Sévigné

dilluns, 13

8,00 h Suf. Maria Caro i familiars difunts
19’30 h. Suf. Antonio Royo
Suf. Carmen Audí (aniv.)

dimarts, 14

8,00 h Suf. Cintas Subirats i Gaspar Fernández
19’30 h

dimecres,15

8,00 h.
19,30 h. Suf. Victoria Celma

dijous, 16

8’00 h. Pels joves
19’30 h. Suf. Difunts família De la Vega-Carrera

divendres, 17

8’00 h.
19’30 h. Suf. Josefa Gombau

dissabte, 18

8’00 h.
19’30 h.

Diumenge, 19

9’00 h Per tot el poble.
12’00 h. Suf. Mª Cinta Janini Bedós (aniv.)
Suf. Enrique Roda (aniv.) i familiars difunts.
19’30 h. Suf. Víctor Gascón Paricio.

