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Nadal, Déu encarnat
Aquest passat divendres, a la felicitació de
Nadal que es fa a la Casa de l’Església en
motiu del Nadal i coincidint en l’aniversari de
l’ordenació sacerdotal del nostre bisbe
Agustí (45 de capellà), un dels delegats diocesans fa un petit parlament de felicitació
del Nadal i de l’aniversari. En aquesta ocasió
ha estat el delegat per al catecumenat, el qui
vetlla per la iniciació cristiana dels adults.

Som convidats un any més a vèncer la
temptació de l’eﬁcàcia i del domini com a
criteri d’actuació. L’Esperit de Déu treballa
en el cor de les persones, hi és present, i
cal, amb la mateixa senzillesa i autenticitat amb la que actua Jesús, brindar el nostre testimoni de fe i d’esperança, que es
converteix en treball humil per descobrir
aquesta obra de l’Esperit en cada persona,

Sempre són unes
paraules cordials i
entranyables; avui
també ho han estat,
i han estat una invitació a tots els qui hi
érem presents a
agrair que Déu hagi
volgut redimir la
nostra història humana d’aquesta manera tan discreta
com ho és fent-se
home, naixent en
unes condicions huPESSEBRE DE SANT PERE I SANT PAU
manes molt allunyades dels privilegis i les comoditats, portant per trencada i rebregada que hagi estat la
una vida senzilla i morint com un malfactor. seva vida.
També el papa Francesc ho recordava en el I també és aquest el missatge que ens
seu discurs a la Cúria vaticana: «Déu ha ele- porta l’encarnació de Jesús. Ell neix en un
git néixer petit perquè ha volgut ser estimat. moment històric, un lloc concret, una culAquesta és la lògica del Nadal, és el revers tura determinada... és la història humana
de la lògica mundana, de la lògica del poder, concreta, la que existeix, la que ell ve a salde la lògica del domini, de la lògica farisea i var, no una història humana «en genèric».
de la lògica causal o determinista».
La meva història humana amb les seves
Déu podia haver triat una altra manera de
revelar-se, de donar a conèixer la seva crida
a construir el Regne de Déu però ho ha fet
d’aquesta manera tan «natural» i alhora
«sobrenatural».
Tot això em porta a pensar de quina manera
estem convidats a viure aquest proper any
que comença diumenge vinent. Si Déu s’ha
«encarnat», és a dir, ha fet seves les esperances i angoixes, les tristeses i alegries de
la humanitat, especialment dels pobres, així
mateix estem cridats a ser presents nosaltres els cristians enmig del món. No d’una altra manera.

grandeses i fracassos, la dels de casa
meva que no són sempre com jo voldria
que fossin, la de la nostra ciutat, la de les
nostres comunitats parroquials, la dels qui
viuen moments difícils de salut, de família
o de feina... i tantes realitats.
En aquesta història, en aquestes històries
concretes, estem cridats a dir-los «Déu és
amb nosaltres i t’agafa de la mà. Conﬁa,
tingues esperança».
BON NADAL A TOTS!
Josep Torrente

HORARIS DE L’EUCARISTIA. Fruit d’una reflexió compartida

amb els mossens i en el Consell Pastoral de la ciutat, aquest
cap de setmana us presentem l’horari de misses VIGENT A
PARTIR DEL PROPER 1 DE GENER. Agafeu el fulletó per a
vosaltres i per aquelles persones que creieu que els pot fer
servei. A més de les hores, s’hi explica els criteris per a fer
aquests mínims canvis que calien.
HORARIS DEL DESPATX. També es modifiquen lleugera-

ment. SANT PERE I SANT PAU: dilluns de 18h a 20h, dimecres de 18h a 20h i divendres de 10h a 12h. MD. DE LA
MERCÈ: dimarts de 18h a 20h. SANTS COSME I DAMIÀ: divendres de 18h a 20h. No es modifiquen els horaris de Càritas (dimecres a Sant Pere i sant Pau de 10h a 12h i dijous a

Sants Cosme i Damià de 18h a 20h) ni del Centre de Promoció social Francesc Palau (a Sant Pere i Sant Pau els dimarts
de 10h a 12h).
FESTA DE SANT ESTEVE. En ser un festiu no de precepte, la
celebració de l’eucaristia és a les 9h a Sant Pere i sant Pau.
No hi haurà missa vespertina.
CAP D’ANY. Enguany s’escau en diumenge. L’horari de misses tant de la vigília com del dia de cap d’any és el del diumenge. Atenció, doncs, perquè en ser el primer dia del 2017,
ja vigeix el nou horari, i per tant hi ha canvis a la MD. de la
Mercè (s’avança 30 minuts) i a Sant Pere i sant Pau (passa
de les 11.00h a les 12.30h).

“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”

Francisco MACÍAS CANALES (77), José Antonio CARROCERA NOMBRELA (68), Félix JARQUE GIMÉNEZ (88), María Ángeles MONTERO PAJUELO (42), Miguel RUIZ GÓMEZ (88), Joan Lluís FERRET PUJOL (81), Mariano GARCÍA MARTÍNEZ (82),
Josefa RODRÍGUEZ GALINDO (74)

SANT PERE I SANT PAU

DISSABTE 31. 20.00h. famílies COMPANY-SOLÀ.

DILLUNS 26. 9.00h. Josep Mª RECASENS i María VILÀ, Josep
PORTERO, esposos Narcís VILÀ i Maria VILÀ, família LAGARRIGA,
família RECASENS, família FARRÉS.

DIUMENGE 1. 9.00h. Mossèn Jesús MIRALLES, Emilia, Maria i
Quimeta BUSQUETS, Josep MESTRES, Jaume FARRÉS, Manuel
LAGARRIGA, esposos Mariano REVOLTÓS i Sira GARCÍA i famílies, Francesc MONTSERRAT. 20.00h. Juanita LAGARRIGA, Manuel LAGARRIGA, Juanita PAU.

DIMARTS 27. 9.00h. esposos Enric QUEROL i Quimeta BUSQUETS.
DIJOUS 29. 9.00h. Manuel JIMÉNEZ i Matilde GRADOS.

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
DIMECRES 28. 19.00h. Gerardo LÁZARO RUIZ
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