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L’amor de Crist ens hi empeny
Desitgem i volem la unió dels cristians com
el Senyor Jesús la vulgui, pels mitjans que el
Senyor Jesús vulgui i quan el Senyor Jesús
vulgui. Volem la unió dels cristians per, amb
i en Crist Jesús, Senyor Nostre.
Déu ha fet la gràcia, als qui vivim en l’Església del segle XXI, de veure i sentir que el
Bisbe de Roma, el Papa Francesc, anés el 31
d’octubre d’enguany a Suècia, amb motiu de
la celebració, l’any que ve, dels 500 anys de
la Reforma luterana. Això és ja l’inici de la realització, clara i nítida, del que fa més de seixanta anys demanem a l’únic Senyor de l’Església: que tots els cristians siguem u.
També el que el Papa Francesc va dir, aquell
dia mateix a la Catedral Luterana de Lund
ens dóna, enguany, el to i el marc de la nostra Setmana de Pregària Universal per la
Unió dels Cristians:
"«Estigueu en mi, i jo en vosaltres» (Jn 15,4).
Aquestes paraules, pronunciades per Jesús en
el context del Sant Sopar, ens permeten
apropar-nos al cor de Crist poc abans del seu
lliurament deﬁnitiu a la creu. Podem sentir
els seus batecs d'amor per nosaltres i el seu
desig d'unitat per a tots els que creuen en ell.
Ens diu que ell és el cep veritable i nosaltres
les sarments; i que, com ell està unit al Pare,
així nosaltres hem d'estar units a ell, si volem
donar fruit.
En aquesta trobada de pregària a Lund, volem manifestar el nostre desig comú de romandre units a ell per tenir vida. Li demanem: «Senyor, ajudeu-nos amb la vostra gràcia a estar més units a vós per donar junts un
testimoni més eﬁcaç de fe, esperança i caritat». És també un moment per donar gràcies
a Déu per l'esforç de tants germans nostres,
de diferents comunitats eclesials, que no
s’han resignat a la divisió, sinó que mantenen
viva l'esperança de la reconciliació entre tots
els que creuen en l'únic Senyor. [...].
Jesús intercedeix per nosaltres com a mediador davant el Pare, i li demana per la unitat
dels seus deixebles «perquè el món cregui»
(Jn17,21). Això és el que ens conforta, i ens
mou a unir-nos a Jesús per demanar-li amb
insistència: «Dóna'ns el do de la unitat perquè el món cregui en el poder de la teva misericòrdia». Aquest és el testimoni que el món

està esperant de nosaltres. Els cristians serem testimoni creïble de la misericòrdia en
la mesura que el perdó, la renovació i reconciliació siguin una experiència quotidiana
entre nosaltres. Junts podem anunciar i
manifestar de manera concreta i amb alegria la misericòrdia de Déu, defensant i servint la dignitat de cada persona. Sense
aquest servei al món i amb el món, la fe
cristiana és incompleta.

Luterans i catòlics preguem junts en
aquesta Catedral i som conscients que
sense Déu no podem fer res; demanem el
seu auxili perquè siguem membres vius
units a ell, sempre necessitats de la seva
gràcia per poder portar junts la seva Paraula al món, que està necessitat de la seva
tendresa i de la seva misericòrdia".
La Setmana de Pregària per a la Unitat
dels Cristians de 2017 ja no necessita estímuls, suggeriments i iniciatives de persones particulars o de grups privats: és mirant al Bisbe de Roma i Papa de l’Església
Catòlica, que viem i entenem el que hem
de fer aquesta setmana del mes de gener
de 2017: Demanar “la gràcia de Déu per poder portar junts la seva Paraula al món,
que està necessitat de la seva tendresa i
la seva misericòrdia”.

SANT ANTONI ABAT. Ho celebrarem el proper dimarts 17 de

PREPARACIONS DE BAPTISMES. Aquest proper divendres a

gener a l’eucaristia de les 9h. Hi haurà la benedicció dels tradicionals bastons de sant Antoni, que són gentilesa de Tàstum, antic Forn Rodés.

les 19.30h als locals de la parròquia de la MD de la Mercè,
pels bateigs que se celebren properament tant a Sant Pere
i Sant Pau com a la parròquia de la MD de la Mercè.

VINE I VEURÀS. Propera sessió el dimarts 17 de gener a les

CONVIVÈNCIES DE LA CATEQUESI D’INFANTS. Aquest dis-

19.30h a la capella de sant Jordi.

sabte 14 celebrem a la parròquia de sant Pere i sant Pau el
baptisme dels infants no batejats que faran la primera comunió la propera pasqua. Dissabte i diumenge vinent, per a
tots els infants que participen a la catequesi parroquial tant
de la MD de la Mercè com de Sant Pere i sant Pau, hi haurà
unes convivències a Begues. El diumenge s’obre a la participació dels seus pares. És una «novetat» que volem que
ajudi en el procés de participació d’aquests infants i les seves famílies en la vida de la parròquia. Les convivències començaran dissabte 21 a les 16h a la plaça de l’Església i
s’acabaran diumenge 22 a les 16h

CONSELL PASTORAL DE SANT PERE I SANT PAU. Reunió
aquest proper dijous 19 de gener de 18h a 20.30h a la sala
de sant Pere.
SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT DELS CRISTIANS. El
proper divendres 20 de gener, a les 19h, trobada de pregària
per la reconciliació dels cristians a la catedral de sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat, amb presència de cristians
ortodoxos, evangèlics i catòlics, presidida pel bisbe Agustí.
PREGÀRIA DE TAIZÉ. A l’escola de les Carmelites missione-

res el proper divendres 20 a les 19.30h.

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ. El 8 de gener a les 13.30h Víctor GARCÍA-ROJO SALAZAR de Francisco i Sandra Milena,
Martín PRIETO RODRÍGUEZ de José Luis i Elisabet

“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”

Maria MARTÍNEZ MANZANARES (92), Ángeles CUERVA MARTÍNEZ (91), Lluïsa ROCA CÁNOVAS (92), Miguel FAJARDO
RODRÍGUEZ (82), Manuel ALCAIDE MUÑOZ (83), Antonio SEGURADO CORTES (72), Maria PAGAN BERNABÉ (79),
Carmen LÓPEZ MARTÍNEZ (84), Angela SOTO IMBERNON (71), Josefa ZAPATA RODRÍGUEZ (87a), Felisa FERNÁNDEZ
OLIVERA (86a)

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

SANT PERE I SANT PAU

DISSABTE 14. 19.00h. Mariano PORCEL OLIVENCIA, Pepa RODRÍGUEZ GALINDO, Esperanza RAMOS PEREZ.

DIMECRES 18. 9.00h. Jaume PARÉS SERRA, Virtudes BUSQUETS
FARRÉS, Pere MARÍN ALBURQUERQUE, Elia PRIETO.

DIUMENGE 15. 11.00h. Juan GALINDO SOLÍS.

DIJOUS 19. 9.00h. esposos Antonio i Paquita.

DIJOUS 19. 20.00h. Valeriano SAZ SAZ, Isabel MARTÍNEZ OLEA.

DIVENDRES 20. 9.00h. Rafel PI PENA, Pepeta CURULL CERDÁN,
Gerard LÁZARO RUIZ.
DISSABTE 21. 20.00h. famílies RODRÍGUEZ-DARNÉS, difunts de
les famílies LARRULL-CATALAN.
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