27 de DESEMBRE de 2015
DIUMENGE DE LA SAGRADA FAMÍLIA
Què significa ser misericordiosos com el Pare?
Fragment de la Carta de Taizé 2015
«Aquests tres últims anys, la nostra «peregrinació de confiança a través de la terra»
s'ha alimentat de l'escolta de joves de tots els continents, a la recerca d'una «nova
solidaritat». Ells han compartit les seves experiències, les seves reflexions, tant en
les trobades a Taizé, com en les visites a nombrosos països, en reunions a Europa, a
Àfrica, a Amèrica del Nord i del Sud, a Àsia, a Oceania.
La humanitat travessa un període de transició difícil i de resultat incert. N'hi ha que
fixen la seva mirada en el que no va bé fins a perdre l'esperança. Altres saben veure
els nous brots de vida: tot i que encara fràgils, estan sovint sostinguts per una creativitat inaudita, testimonien que l'ésser humà no està fet per a la desesperació. Les
crisis poden alliberar energies insospitades, unir voluntats.
Des Taizé, saludem a tots i totes el que, a través del món, assumeixen el risc de l'esperança. Donen testimoni i viuen ja una globalització de la solidaritat. Amb ells,
voldríem fer un pas més sobre aquesta ruta comú.
Fer créixer noves solidaritats
Sobre tota la terra, noves calamitats, noves soledats, nous reptes —desplaçaments de
poblacions, catàstrofes ecològiques, desigualtats, atur massiu, violències...— reclamen noves solidaritats, interpel·len tant a creients de diverses religions com a no
creients.
Estàs disposat a lliurar les teves forces per fer créixer
aquestes noves solidaritats?
 que la globalització es
construeixi sobre la justícia i la
fraternitat, no mitjançant l'opressió dels pobres o de les
cultures minoritàries;
 que cessin finalment l'explotació dels altres, les tragèdies de tants migrants, i
es defensi la dignitat de tots, fins a la del més feble;
 que la cura del medi ambient sigui reconeguda com una prioritat per assegurar
un futur a les generacions futures;
 que els progressos tecnològics no serveixin per aprofundir les desigualtats, sinó que beneficiïn a tots i facin la vida més humana;
 que la solidaritat no sigui només en un sentit, sinó recíproca, que aquells que
donen aprenguin a descobrir la generositat dels petits, els pobres, els estrangers.
Fins i tot amb gairebé res, pots contribuir a crear noves solidaritats per assolir junts
l'alegria de viure, ¿ho creus això? »
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"Senyor, per la fe confessem la mort i la resurrecció del vostre Fill. Concediu als qui ja han
participat de la mort de Crist, de participar també de la seva resurrecció"

Doneu, Senyor, el repòs etern als germans difunts:
JOAN ÚBEDA OLLÉ (67)

DISSABTE 26
a les 19
DIUMENGE 27 a les 9
a les 11
DIMARTS 29
a les 9
DIJOUS 31
a les 9
DIVENDRES 1 a les 9

famílies Company-Solà
esposos Enric Querol i Quimeta Busquets; Josep Portillo
famílies Clarisó-Monfort-Lens
Manuel Jiménez i Matilde Grados
Eusebio Árias Frias
esposos Mariano Revoltós i Sira García i famílies; Manuel
Lagarriga; Jaume Farrés; Josep Mestres; Francisco
Montserrat; Emilia, Maria i Quimeta Busquets; Mossèn
Jesús Miralles i Mossèn Ricardo Miralles
a les 19 Manuel Lagarriga, Juanita Pau i Juanita Lagarriga
DISSABTE 2
a les 9
Antonio Rodrigo i família
DIUMENGE 3 a les 9
Rafael Pi; Albert Rovira; Joan Martí; Sergi Pejoan
a les 11 Francisco Mateo i Ana Vidal
sembre) hi haurà missa anticipada a les 19h i divenFESTA DE LA SAGRADA FAMÍLIA
dres (1 de gener) l’horari de misses serà el dels
El diumenge després de Nadal, és a dir aquest, cediumenges i solemnitats.
lebrem la festa de la Sagrada Família. Fruit de la
devoció es van popularitzar les capelles de la sagraPASTORETS DEL CONFLENT
da família que passen de casa en casa per a promouEl dissabte 9 de gener, a les 5 de la tarda, hi haurà
re un moment de pregària en família. A la nostra
la representació dels pastorets del Conflent al nostre
parròquia hi ha diverses capelles cada una de les
temple parroquial. Serà a les 17h. Els infants del
quals té el seu “cor” —la llista de cases que visita—
Prat que hi vulguin participar han de ser 1h abans a
Aquest diumenge de la festa, les capelles visiten la
casa de tots, la parròquia. A les misses de 9 i
d’11se’n farà una benedicció.
Si hi ha famílies que volen incorporar-se a un
d’aquests cors, és un bon dia per a fer-ho.

SOPAR DE NADAL EQUIP DE MONITORS SANT PERE I SANT PAU
Serà aquest diumenge a la nit, a la sala sant Pau. No
només és un moment bonic de convivència sinó
també ocasió d’agrair-los aquesta tasca educativa
que la parròquia els ha encomanat i que fan amb
molta generositat.

TROBADA DE TAIZÉ:
PEREGRINATGE DE CONFIANÇA
SOBRE LA TERRA
Serà des de dilluns vinent fins a divendres, i enguany se celebra a la ciutat de València. Els joves
de la parròquia hi anirem un dia —dimecres— juntament amb les delegacions de joventut de Catalunya per participar de les pregàries i les diverses
activitats de la trobada.

CAP D’ANY
Divendres és cap d’any i celebrem la solemnitat de
Santa Maria. Per això dijous al vespre (31 de de-

la parròquia

