10 de GENER de 2016
DIUMENGE DEL BAPTISME DEL SENYOR
EL CORATGE DE LA MISERICÒRDIA
Amb aquest lema, la comunitat monàstica de Taizé proposa per a tot l’any, i dirigintse especialment als joves, una peregrinació de confiança que ajudi a introduir en la
nostra societat un nou tipus de compromís envers la globalització de la solidaritat i
que actuï d’antídot a la globalització de la indiferència. Aquesta comunitat ecumènica acompanya milers i milers de joves, i camina amb ells amb l’Evangeli com a font
de plena realització humana, cristiana, amb un gran sentit de comunió d’Església i
amb fets de reconciliació. Cal reconèixer amb humilitat el repte que es planteja a
totes les comunitats i moviments cristians, repte que espera una confiada i agosarada
resposta.
La comunitat de Taizé proposa per a tot l’any, i dirigint-se especialment als joves,
una peregrinació de confiança
L’oferta que fa, pensant que la casa construïda sobre roca roman estable (Mt 7,2425) —diu el seu prior, el germà Alois— és construir les nostres vides sobre les paraules de Crist, un fonament que estarà fet d’algunes realitats d’Evangeli accessibles
a tots: l’alegria, la senzillesa, la misericòrdia, realitats que el germà Roger va posar
en el cor de la vida de la comunitat de Taizé i que ens permeten avançar fins i tot en
els moments difícils. Ell les va interioritzar fins al punt de retornar a elles, dia rere
dia. Potser aquest és l’exercici que Déu ens demana fer justament quan s’està patint
tanta incertesa en molts àmbits de la nostra convivència social.

L’Any de la Misericòrdia que el papa Francesc ens convida a viure a fons demana
posar el referent de la nostra confiança en Déu que és amor, compassió i misericòrdia. Hi accedim per Jesús que és el seu rostre. Ho hem sentit i viscut aquests dies en
la trobada de joves de Taizé a València, quan, en previsió de futur, s’han posat a
l’abast de tots les següents propostes: 1) Confiar-nos al Déu que és misericòrdia, 2)
Perdonar una vegada i una altra, 3) Apropar-nos, sols o amb altres, a una situació de
sofriment, 4) Eixamplar la misericòrdia a les seves dimensions socials, 5) Misericòrdia per a tota la creació.
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Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona

“Oh Déu, vós que pel baptisme ens feu participar del misteri de la mort i de la resurrecció del
vostre Fill, concediu-nos de viure sempre units a Vós en una vida nova”

Han rebut el sagrament del baptisme els següents nous cristians:
ÁLVARO CALZADA MASAGUÉ

"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:
MARIBEL MUÑOZ BENAGES (67)
LUCIA VIDAL PINA (92)

DIUMENGE 10 a les 11
DILLUNS 11

a les 9
a les 20
DIMECRES 13 a les 9
DIVENDRES 15 a les 9
DIUMENGE 17 a les 11
a les 19

Francisco Pedrosa i Maria Munner i famílies MarimónPedrosa
famílies Inés-Conde i Conde-Riera; Antonio Caro
Valentí Vilà
Pedro i Nati
Mariano Cotela
Ramon Fabró Company; Joan Blanco Sallés
Maria Barnadas

CATEQUESI D’INFANTS

VINE A CONÈIXER

Aquesta setmana reemprenem el ritme de la catequesi, el dilluns i el dimarts, tant a Sant Pere i Sant
Pau, com a Sant Jordi. El dijous 14 de gener, de les
17.30h a les 19h, hi ha sessió de formació de catequistes a la cripta de Sant Pere i Sant Pau.

Aquest divendres 15 a les 17.30h nova sessió del
grup a la sala de Sant Pere i Sant Pau.

MISSA FAMILIAR
El proper dissabte 16 de gener a les 19h. En aquesta
celebració rebran el baptisme els infants de la catequesi dels grups de Sant Pere i Sant Pau i de Sant
Jordi que no han rebut aquest sagrament.

JUNTA DE CÀRITAS
Aquest proper dimecres a les 11 del matí, hi ha reunió a la rectoria de Sant Pere i Sant Pau.

ACCIÓ SOCIAL
DE L’ESGLÉSIA AL PRAT
Aquest proper dijous ens trobarem a la sala Sant
Pere per a continuar avançant en el treball conjunt.

PREGÀRIA DE TAIZÉ
Aquest proper divendres 15 a les 19.30h a la capella
de l’escola Mare de Déu del Carme.

LAUDES DINS LA MISSA
Amb la festa del baptisme del Senyor que celebrem
aquest diumenge s’acaba el cicle Advent Nadal,
durant el qual, els dies feiners, hem incorporat a
l’eucaristia la pregària de Laudes. Durant el temps
de durant l’any que comença dilluns quedarà interrompuda fins a la propera quaresma.

