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Del 2 al 8 de gener

FER EL PAS…
“Perquè si estimeu només als qui us
estimeu... si saludeu només els qui us
saluden.., què feu d’extraordinari?” (cf.
Mt.5,46-47)

Els cristians som convidats per Jesús a
fer quelcom “”extraordinari” que ens
identifiqui com a veritables homes i
dones de fe. Aquest “quelcom
extraordinari” és la passió per fer el bé,
per estimar tothom, fins i tot als qui no
ens estimen, als qui no ens saluden i
si, cal als nostres enemics.
El Senyor ens convida amb la seva
Paraula i amb el seu exemple a ser
uns apassionats per fer el bé,
convençuts de que aquesta és la
veritable revolució que pot millorar el
nostre entorn: la revolució de l’amor.
Pot sonar a utopia és cert. Però la
utopia és necessària per encaminar el
nostres passos de cada dia en una
direcció concreta.
Quin compromís més realista i profund
per començar un nou any: reaccionar
sempre amb el bé, sigui qui sigui.
Actuar per “opció” i no per “reacció”.
Optar per respondre amb el bé . No és
fàcil. Per això necessitem l’ajuda de la
gràcia de Déu. Per això necessitem els
sagraments, sobre tot l’Eucaristia. Per
això cal “omplir-nos “ de Déu per ser
després transparència seva..
Hem de fer el pas de “fer als altres allò
que voleu que us facin a vosaltres” a
“estimeu-vos com jo us he estimat”.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Dia d’adoració contínua. El dimarts dia 4
tindrem adoració contínua des de les 10 h, fins
a les 19:00 h. amb els torns de sempre. Recent
començat l’any ens posem als peus del Senyor
per encomanar-li la nostra vida i els dies
d’aquesta nova etapa, perquè Ell els beneixi.

Pessebre vivent i adoració del Mags..
El pessebre que tots els anys realitzem per
l’adoració del Nens Jesús en la vespra dels
Reis, al moment d’imprimir aquest full
parroquial, encara no sabem com es podrà fer,
degut a les circumstàncies sanitàries. Anirem
informant per les xarxes socials de la parròquia.

El dia de Reis, el dijous dia 6, és dia de
precepte, com un diumenge, i les misses són
amb el mateix horari que els diumenges: 9:00,
12:00 i 19:30 h

Inici de les catequesis.- El dilluns, dia 10,
comencen les catequesis després de les
festes de Nadal. Cadascú el dia i hora de
costum.

Calendaris.- Queden encara a la vostra
disposició uns quants calendaris d’aquest any
2022. Si encara no el teniu, després de les
misses podeu passar pel despatx parroquial a
recollir-los.

Pregària de l’Àngelus. També recordar
que cada dia a les 12 h, a l’església, es resa
l’Àngelus evocant l’anunciació de l’Àngel a la
Verge Maria. És una estona curta de pregària
en la revivim el moment de l’encarnació del Fill
de Déu.

Mossèn Ramon

Diumenge II després de Nadal

Déu omnipotent i etern, que sou la llum dels creients, santifiqueu el
món amb la vostra glòria i manifesteu-vos a tots els pobles, amb
l’escalf de la vostra llum.

Recollida d’aliments durant l’Advent
Aquí està la llista de tots els aliments que hem recollit durant el temps d’Advent i que s’ha
entregar a CÀRITAS; per que ho distribueixi entre la gent més pobra. Gràcies a tots els qui
heu col·laborat algunes famílies han tingut una ajuda important en aquests dies de Nadal.
Moltes gràcies.

Sucre
12 kg.
Llegum
53 pots
Arròs
12 kg.
Pasta
33 bosses
Torró
150 pastilles
Caldo
122 litres
Farina
3 kg.
Tomata
9 pots
Fruita almívar 104 pots
Galetes
25 paquets
Oli
23 litres
Llet
209 litres
Atún i sardines 161 llaunes
Cereals
2 paquets
Melmelada
9 pots
Ninos Papà Noel 28 unitats

sabó

3 litres
35 unitats soltes (fruita, polvorons, cola-cao)

Diversos

Total

_____________
993 unitats

SANTORAL

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

Santa Genoveva

3

San Rigoberto

4

San Simeon Estilita

5

Epifania del Señor

6

San Raimundo de Peñafort

7

San Severino

8

San Julián

9

"Dios provee a
cada pájaro con
su alimento, pero
no se lo pone en
el nido"
(George Herbert)

dilluns,

3

8,00 h
19’30 h. En acció de gràcies per 61 anys de matrimoni

.
dimarts, 4

8,00 h
19’30 h

dimecres, 5

8,00 h. Suf. Maria Alcoverro
19,30 h. Suf. Familiars i amics difunts de Colin i Bozena.

dijous, 6

9’00 h Suf. Gaspar Fernández Solé
12’00 h. Suf. Paco Arnau
19’30 h. Suf .José Alexandri Piñol
Suf. Mª Cinta Benet Beltrán

divendres, 7

8’00 h
19’30 h. Suf. Carmen Vázquez Corbatón
Suf. José Baranda Lapiedra

dissabte, 8

8’00 h.
19’30 h. Suf. Paco Baró
Suf. Pepita López Espuny (aniv.)

Diumenge, 9

9’00 h Per tot el poble
12’00 h. Suf. Paco Arnau
19’30 h. Intenció particular.

