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Epifania:
el procés de la fe
Hem vist com s’aixecava la seva estrella i venim a presentar-li el nostre homenatge diu
avui l’Evangeli. L’acolliment del missatge
evangèlic es la fe. El procés de la fe està descrit de manera entranyable en la narració
dels mags.
– La recerca. «¿On és el rei dels jueus?».
«Cerqueu i trobareu». Jesús hi exhorta sovint: Busqueu el Regne de Déu i la seva justícia... La nostra vida està abocada a molts
reptes: el tracte entre els esposos, la qüestió
dels immigrants, els refugiats, el tercer
món, el sentit de la conﬁança en Déu... Cal
posar en dubte les nostres espontaneïtats i
cercar la manera veritablement cristiana de
pensar i d’actuar. En el fons, cal buscar sempre l’Esperit del Senyor, oberts a la sorpresa.
Per altra banda, avui hi ha molts esperits
nobles que davant dels esdeveniments polítics, socials i eclesials
viuen una convicció amarga:
no val la pena buscar, mai no
trobarem res segur. El missatge cristià vol superar
aquesta decepció. Els
mags encarnen l’actitud
adequada; deixen el seu
país perquè han vist una
llum i viuen la seguretat
de la meta. Qui ha vist la
llum de la justícia, la pau,
l’amor, busca sempre i sap
que la recerca no el portarà a
la fosca. Déu és a l’horitzó de tota recerca
noble. Qui busca, troba.
– L’alegria de la trobada. «La seva alegria en
veure allà l’estrella va ser immensa». La fe
té molt de trobada joiosa de la llum. Creure
és llegir les benaurances, o la paràbola del ﬁll
pròdig, o les paraules de Jesús a l’Últim Sopar, i dir: «Ningú no ha parlat mai com
aquest home»; és posar-se davant la creu de
Jesús i la seva resurrecció, i dir: «És veritat,
Mestre; teniu raó».

– L’oferiment de la vida sencera. «I prostrats a terra li prestaren el seu homenatge». El camí de la recerca acaba en la
donació personal a la llum, a l’amor, arriba
a tota la manera de viure. És la fe. Tota la
nostra vida es fa, en Crist, oferiment a Déu
Pare: «Avui ja no us oferim or, encens i
mirra, sinó proclamem, immolem i mengem nostre Senyor Jesucrist» direm avui a
l’oració sobre les ofrenes.
– «La fe dels quals només Vós heu conegut» (pregàries eucarístiques IV i per motius diversos). Celebrem la universalitat de
la salvació i el seu acolliment per la fe. Ara,
molts «no creuen». ¿És que la fe pot erigirse precisament en barrera que exclogui

tants milions de «tots els pobles», estimats per Déu? La frase de la pregària eucarística és una alenada de l’Esperit. La fe
és recerca, joia per la llum, experiència de
l’amor i del perdó, entrega de la vida, i
aquestes actituds tenen lloc no en unes
fórmules sinó en l’íntim del cor «que només Vós heu conegut». Tots els pobles, en
el sentit més real i històric, són cridats a la
vida segons l’Esperit de Jesús
Gaspar Mora
per a MIssa Dominical

RIFA DE LA PANERA DE L’ASS. MD DE MONTSERRAT. Per error
vam informar que ja havia sortit el guanyador de la panera. No és
així, de manera que algú deu portar encara la butlleta premiada
amb el número 181 a la cartera. Pot passar a recollir-la amb el número premiat per la rectoria.

Pau hi haurà la missa familiar del mes de gener, en la que els infants que faran la 1a comunió la propera pasqua i no estan batejats rebran el sagrament del baptisme. A la comunitat de sant
Jordi no hi haurà missa familiar el diumenge 13 perquè les famílies
les convoquem el dissabte a la celebració de sant Pere i sant Pau.

HORARI DE MISSES DEL DIA DE L’EPIFANIA DEL SENYOR. Enguany, en escaure’s en diumenge no modifica els horaris habituals de cap de setmana a les diverses parròquies.

TROBADA FINAL ACOSTA’T A L’EVANGELI. Totes les persones
que en els seus grups o d’altre manera han participat en el treball
d’alguna de les fitxes, ens trobarem aquest dissabte 12 a les
17.00h a la sala Sant Pere de la parròquia de Sant Pere i sant Pau.

JUNTA DE CÀRITAS INTERPARROQUIAL. Reunió el proper dilluns 7 de gener a les 18.30h a la rectoria de sant Pere i sant Pau.
CATEQUESI INFANTIL. Com que dilluns és un dia festiu per a les
escoles, no hi haurà catequesi a Sant Pere i sant Pau. Sí que n’hi
haurà el dimarts a la MD de la Mercè i dimecres a sant Jordi.
PROFETES. QÜESTIONS ACTUALS. Dijous 10 a les 19.00h a l’escola de la MD del Carme.
VINE A CONÈIXER. Divendres 11 a les 17.30h reunió de grup.
MISSES FAMILIARS I BAPTISMES. El proper dissabte 12 de gener
a les 19.00h a la MD de la Mercè i a les 20.00h a Sant Pere i sant

COMUNIDAD NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA. Trobada de grup
el diumenge 13 de gener a les 17:30h a les sales de la parròquia de
la MD de la Mercè.
RESULTAT DE LES COL·LECTES DE CÀRITAS. Que es van fer el 4t
diumenge d’Advent i el dia de nadal: entre les parròquies de Sant
Pere i Sant Pau, MD de la Mercè i Sant Jordi s’han entregat a Càritas diocesana 1406,44€. Moltes gràcies a tots.
CAMPANYA ECONÒMICA A LA MD DE LA MERCÈ. Aquest diumenge hi haurà la col·lecta mensual per sufragar la substitució de
la claraboia del temple. L’import de les obres és de 12.329€ Hem
recollit fins al moment 5.045,66€ (41%)

Manuel CAÑIZARES DONOSO (84), Pepi SÁNCHEZ ZAMBRANA (57), Encarna CAZERES ANGLÈS (92), Manuel CRUZ PÉREZ (58),
Josep COSTA BESORA (69), Luisa CENTURIÓN ORTEGA (85), Evaristo CASTILLO REYES (73).

SANT PERE I SANT PAU

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

DIUMENGE 6. 9.00h. Albert ROVIRA, Joan MARTÍ, Sergi PEJOAN. 20.00h. Josep TORRES.

DIVENDRES 4. 19.00h. Manuel POYATOS POYATOS

DIVENDRES 11. 9.00h. famílies INÉS-CONDE i CONDE-RIERA,
Juli MIRALLES.

.
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