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No oblidem l’hospitalitat!
Cada any, la comunitat ecumènica de Taizé
proposa una carta per a la reﬂexió i la pregària. Enguany la carta porta aquest títol: “no
oblidem l’hospitalitat”.
A les portes de la setmana de pregària per la
unitat dels cristians, i en el context social i
polític al nostre país i en el pla internacional
on aquesta qüestió de l’acollida és tan discutida, val la pena que no ens deixem portar
acríticament per l’opinió pública i que fem
nostres alguns criteris evangèlics per discernir
què hem de fer cada un de nosaltres i què
hem de demanar que facin els nostres representants públics.
A la carta s’hi fan cinc propostes, que anirem
reproduint en aquest full perquè ens pugui
ajudar a aquest discerniment.
PRIMERA PROPOSTA:
Descobrim en Déu la font de l’hospitalitat
Des del començament de l’univers, Déu treballa misteriosament. Aquesta convicció
està en el cor dels relats poètics de la creació
al començament de la Bíblia. El que Déu
porta a l’existència, ell ho mira i ho beneeix:
veu la bondat de tota la creació. Tot l’univers
és profundament estimat per Déu.
A vegades entenem tan poc de Déu, però
nosaltres podem avançar amb aquesta conﬁança: ell desitja la nostra felicitat, ell ens
acull a tots, sense cap condició prèvia. Déu
mateix és la font de l’hospitalitat.
Més encara, a través de Crist, Déu
ha arribat a esdevenir

un de nosaltres, per conduir i acollir la humanitat prop d’ell. Aquesta hospitalitat
de Déu respecte a nosaltres toca les profunditats de l’ànima: va més enllà i desborda totes les fronteres humanes.
— Davant dels perills que pesen sobre el
nostre temps, som presos pel desànim? Per mantenir viva l’esperança,
exercitem el nostre esperit de sorpresa: portem al nostre voltant una
mirada que discerneix el que pot ser
admirat.
— Sols o amb altres, llegim la Bíblia, començant pels Evangelis que narren la
història de Jesús. Potser no ho comprenguem tot de seguida, de vegades
serà necessària una aportació de coneixements. Anar junts a la Bíblia com
a una font ens fa créixer en la conﬁança en Déu.
El ﬁll que havia marxat va tornar i «se
n’anà a trobar el seu pare. Encara era lluny,
que el seu pare el veié i es commogué, corregué a tirar-se-li al coll i el besà.» (Lc
15,20)
— Aquesta paràbola narrada en Lluc 15,1132, què m’ensenya sobre l’hospitalitat
de Déu?
De la carta de Fr. Alois de Taizé
per al 2019

MISSES FAMILIARS I BAPTISMES. Aquest dissabte 12 de gener
a les 19.00h a la MD de la Mercè i a les 20.00h a Sant Pere i sant
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.
COMUNIDAD NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA. Trobada de grup
aquest diumenge 13 de gener a les 17:30h a les sales de la parròquia de la MD de la Mercè.
TROBADA DE RESPONSABLES DE LES ROMERIES. Aquest proper dilluns a Montserrat, després de la missa conventual.
TROBADA DE FORMACIÓ DEL CLERGAT. Aquest proper dimarts,
a la Casa de l’Església de Sant Feliu de Llobregat, a propòsit del
sínode sobre els Joves, la fe i el discerniment vocacional.
SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT DELS CRISTIANS. Comença el proper divendres 18 de gener i fins al dia 25. Volem portar a la pregària personal i comunitària aquest desig de caminar
cap a la unitat, i trobar gestos concrets que ens permetin avançar
en aquesta direcció.
PREGÀRIA DE TAIZÉ. Aquest proper divendres 18, a la capella de
la MD del Carme, a les 19.30h.

PREGÀRIA AL CIES. Promogut per diverses entitats i pel grup Acció social
de l’Església al Prat, participarem dissabte vinent 19
de gener en aquesta pregària a les portes del CIES de
la Zona Franca, sortint de
l’estació (autobús 21) a les
17.30h.
MATÍ DE RECÉS. Diumenge 20 de gener. Participarem a les 9 a l’eucaristia de la parròquia de Sant
Pere i sant Pau i tot seguit
marxarem cap a Pallejà, per
tornar al Prat a dinar. Per inscriure’s envieu un correu a la parròquia o digueu-nos-ho als mossens.
CATEQUESI D’ADULTS MD DE LA MERCÈ. Dissabte 19 a les
17.00h reunió a les sales de la parròquia.
CAMPANYA ECONÒMICA A LA MD DE LA MERCÈ. Per sufragar la
substitució de la claraboia del temple. L’import de les obres és de
12.329€ Hem recollit fins al moment 5.105,66€ (41%). Anem
avançant molt poc a poc, però gràcies per la vostra generositat.

SANT PERE I SANT PAU. El 5 de gener, Anastasia FELIPE ZAMECNIK de José Maria i Silvie.

Josep MINGUILLÓN SIURANA (91), Isabel COSTA GRANDE (95), BEDOS BALLETBO (82), Antonio RAMOS VÉLEZ (79), Antonio GARCÍA
FERNÁNDEZ (92).

SANT PERE I SANT PAU

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

DIMARTS 15. 9.00h. Consorts Mariano COTELA i Rosario VIVES i
famílies.

DIUMENGE 13. 11.00h. Rosario MARTÍNEZ, Carmelo HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.

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

DIJOUS 17. 19.00h. Francisco VECINO MACÍAS.

DISSABTE 19. 9.00h. Miquel FABRÓ.
DIUMENGE 20. 9.00h. Francisco SALCEDO i Ana DEL MORAL.
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