3 de GENER de 2016
DIUMENGE II TEMPS DE NADAL
Venç la indiferència i conquereix la pau
Déu no és indiferent. A Déu li importa la humanitat, Déu no l'abandona. Al començament del nou any, voldria acompanyar amb aquesta profunda convicció els millors
desitjos d'abundants benediccions i de pau, en el signe de l'esperança, per al futur de
cada home i cada dona, de cada família, poble i nació del món, així com per als Caps
d'Estat i de Govern i dels Responsables de les religions. Per tant, no perdem l'esperança que el 2016 ens trobi a tots ferms i confiadament compromesos, a diversos
nivells, a realitzar la justícia i treballar per la pau. Sí, la pau és do de Déu i obra dels
homes. La pau és do de Déu, però confiat a tots els homes i a totes les dones, cridats
a portar-lo a la pràctica. [...]
Hi ha moltes raons per a creure en la
capacitat de la humanitat que actua
conjuntament en solidaritat, en el
reconeixement de la pròpia interconnexió i interdependència, preocupant-se pels membres més fràgils i la
protecció del bé comú. Aquesta actitud de coresponsabilitat solidària està
a l'arrel de la vocació fonamental a la
fraternitat i a la vida comuna. La
dignitat i les relacions interpersonals
ens constitueixen com a éssers humans, estimats per Déu a imatge i semblança seva.
Com a creatures dotades d'inalienable dignitat, nosaltres existim en relació amb els
nostres germans i germanes, davant els qui tenim una responsabilitat i amb els quals
actuem en solidaritat. Fora d'aquesta relació, seríem menys humans. Precisament per
això, la indiferència representa una amenaça per a la família humana. Quan ens encaminem per un nou any, desitjo invitar a tots a reconèixer aquest fet, per vèncer la
indiferència i conquerir la pau. [...]
En el pla individual i comunitari, la indiferència davant el proïsme, filla de la indiferència davant Déu, assumeix l'aspecte d'inèrcia i de despreocupació, que alimenta la
persistència de situacions d'injustícia i un greu desequilibri social, els quals, al seu
torn, poden conduir a conflictes o, en tot cas, generar un clima d'insatisfacció que
corre el risc d'acabar, abans o després, en violència i inseguretat[...]
Quan afecta el pla institucional, la indiferència respecte a l'altre, a la seva dignitat,
als seus drets fonamentals i a la seva llibertat, unida a una cultura orientada al guany
i a l'hedonisme, afavoreix, i de vegades justifica, actuacions i polítiques que acaben
per constituir amenaces a la pau. Aquesta actitud d'indiferència pot arribar també a
justificar algunes polítiques econòmiques deplorables, premonitòries d'injustícies,
divisions i violències, amb vista a aconseguir el benestar propi o el de la nació.

Any XXX
Núm.
1585

Jesús ens ensenya a ser misericordiosos com el Pare (cf. Lc 6,36). En la paràbola del
bon samarità (cf. Lc 10,29-37) denuncia l'omissió d'ajuda enfront de la urgent necessitat dels semblants: «el va veure i va passar de llarg» (cf. Lc 6,31.32). De la mateixa
manera, mitjançant aquest exemple, invita els seus oients, i en particular els seus
deixebles, que aprenguin a aturar-se davant els sofriments d'aquest món per alleujarlos, davant les ferides dels altres per curar-les, amb els mitjans que tinguin, començant pel propi temps, malgrat tantes ocupacions. En efecte, la indiferència busca sovint pretextos: el compliment dels preceptes rituals, la quantitat de coses que cal fer,
els antagonismes que ens allunyen els uns dels altres, els prejudicis de tota mena que
ens impedeixen de fer-nos proïsme. [...]

La misericòrdia és el cor de Déu. Per això ha de ser també el cor de tots els qui es reconeixen membres de l'única gran família dels seus fills; un cor que bat fort allí on la dignitat humana —reflex del rostre de Déu en les
seves creatures— estigui en joc. Jesús ens adverteix: l'amor als altres —els estrangers, els malalts, els empresonats, els qui no tenen llar, fins i tot els enemics— és la mesura amb què Déu jutjarà les nostres accions. En depèn el nostre destí etern. No cal estranyar-se que l'apòstol Pau inviti els cristians de Roma a alegrar-se amb els
qui s'alegren i a plorar amb els qui ploren (cf.Rm 12,15), o que aconselli als de Corint organitzar col·lectes com
a signe de solidaritat amb els membres de l'Església que pateixen (cf. 1 Co 16,2-3). I sant Joan escriu: «Si un té
béns del món i, veient el seu germà en necessitat, li tanca les seves entranyes, com estarà en ell l'amor de Déu?»
(1 Jn 3,17; cf. Jm 2,15-16).
Per això «és determinant per a l'Església i per a la credibilitat del seu anunci que visqui i testimoniï en primera
persona la misericòrdia. El seu llenguatge i els seus gestos han de transmetre misericòrdia per penetrar en el cor
de les persones i motivar-les a retrobar el camí de retorn al Pare. La primera veritat de l'Església és l'amor de
Crist. D'aquest amor, que arriba fins el perdó i al do de si, l'Església es fa serventa i mitjancera davant els homes. Per tant, on hi ha l'Església, allí hi ha de ser evident la misericòrdia del Pare. En les nostres parròquies, en
les comunitats, en les associacions i moviments, en fi, allí on hi hagi cristians, qualsevol hauria de poder trobar
un oasi de misericòrdia».
Del missatge per a la jornada mundial de la pau del papa Francesc
"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:
DOLORS PUGÉS ALLENDE (90)
PILAR CLAPERA GINEBROSA (88)

DISSABTE 2
DIUMENGE 3

a les 19
a les 9
a les 11

DIMECRES 6

a les 9
a les 11

DIVENDRES 8 a les 20
DISSABTE 9
a les 9
DIUMENGE 10 a les 11

famílies Torres-Llauradó
Rafael Pi Pena; Albert Rovira; Joan Martí; Sergi Pejoan
Francisco Mateo i Ana Vidal; famílies Parés-Orradre i Miquel Portillo
famílies Pau-Elguera i família Álvarez
esposos Vidal Moyano i Mercé Zaragoza; Maria del los
Ángeles Quesada
MISSA DE DIFUNTS DEL MES DESEMBRE
Roc Mas
Francisco Pedrosa i Maria Munner; famílies MarimónPedrosa

CAMPANYES ECONÒMIQUES

FESTA DE L’EPIFANIA

La rifa de la cistella de Nadal ha deixat 685€ i la
tómbola de Nadal 785€. Moltes gràcies en primer
lloc als qui s’han ocupat de preparar-les i també als
qui hi heu volgut col·laborar.

Aquest proper dimecres és la festa dels Reis.
L’horari de misses, com totes les solemnitats festives serà el d’un diumenge. També hi haurà missa de
vigília a les 19h el dimarts.

PESSEBRE VIVENT DEL CONFLENT

MISSA DE DIFUNTS

Aquest proper dissabte a les 5 de la tarda hi haurà a
la nostra església de Sant Pere i Sant Pau la representació del pessebre vivent del Conflent, una representació cantada dels pastorets, a la nostra parròquia. Amb un esforç important per a mantenir la
tradició de nadales en català a la Catalunya francesa
aquest grup que es troben a Mosset ha mantingut
viva aquesta tradició. Feu-ne difusió amb els nostres amics i apuntem-ho a l’agenda!

Aquest proper divendres hi haurà la missa de difunts del més de desembre. El primer divendres de
gener era festiu (cap d’any) i s’ha traslladat al segon.

