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BAPTISME DEL SENYOR
Acabades les festes nadalenques en què hem
contemplat el naixement i la infància de Jesús,
celebrem avui el seu baptisme amb el qual tingué lloc
el començament de la seva vida pública. És la
consagració en el ministeri i la presentació al món del
seu messianisme, per part del Pare.
Prou sabem que ell no crida ni alça la veu. Només
ens parla secretament al cor per tal de fer-nos adonar
del seu amor i de recaptar pacientment la nostra
correspondència.

SEGONA ETAPA DEL PLA PASTORAL 2016-2017
"ESTIMEU-VOS ELS UNS ALS ALTRES" 7 (Jn 15, 12)
Aquest missatge il·luminarà tot el que farem al llarg
del curs.
Quan el curs passat ens fèiem ressò de la crida de
Jesús “Manteniu-vos en el meu amor", ja sabíem que el
camí ens portaria a aquella altra paraula: “Estimeu-vos
els uns als altres”. Entre una paraula i altre, en efecte, hi
ha una connexió necessària: si complim una viurem
l'altre. Per què?
Jesús va donar molta importància a aquest
manament. En el gran discurs de comiat a l'Evangeli de
St. Joan el va repetir tres vegades, però les dues
primeres va afegir oportunament: “com jo us he
estimat”. Així doncs, l'amor amb el qual ens hem
d'estimar uns als altre no serà sinó una prolongació del
seu mateix amor, en el qual hem volgut mantenir l'any
passat.
Enguany

se’ns

obre

un

nou

camí,

ampli

i

apassionant: el camí de trobar-nos i reconèixer-nos en
la estimació mútua, segons aquella comunió que
amara la diversitat de dons i ministeris.
Bisbe Agustí Cortés Soriano

ORNAMENTACIÓ DE L’ESGLÉSIA
Aquest diumenge, festa del baptisme del Senyor,
estrenem el “retaule” de l’altar. Darrera hi havia una
cortina que tapava una estructura d’obra sense cap
mena

d’ornamentació.

Ara,

davant

d’aquesta

estructura, s’ha aixecat una paret donant més volum al
conjunt. L’objectiu era omplir aquest buit existent entre
la talla de sant Joan Baptista i l’altar. L’ornamentació
(petxines i bandes) així com les formes arrodonides
d’aquesta paret s’inspiren en l’estil modernista de Jujol
present a l’església. Igualment els colors, més aviat
suaus, eviten treure protagonisme a l’altar que ha de
ser el centre d’atenció de l’assemblea.
El treball ha estat realitzat pel sr. Ramon, de manera
desinteressada, el qual ja va col·laborar en la capella
del Santíssim. I tot això sense descuidar el pessebre
amb que ens ha obsequiat com cada any al baptisteri.
CASAMENT
Els nuvis Sergio Hierro Jiménez i Geanina Mónica Cernic
celebren el seu casament el proper dissabte 14 de
gener a les 12h. a la parròquia.

COLECTA CARITAS NADAL: 794,31€

CLUB INFANTIL ESPURNA
Después de las vacaciones escolares el club vuelve a
la actividad, este sábado con MASTER CHEF en el local
parroquial de 11:00h. a 13:00h.
AGENDA
Dijous 12: de 15:15h. a 16:30h. Recés per a dones.
de 20:30h. a 22:00h. consell parroquial
Divendres 13 : 11:00h. sta. Missa residència Sophos.
de 19:40h. a 23:30h. Exposició del Santíssim.
INTENCIONS STA. MISSA
Dilluns 9: 19:00h. Antoni, Teresa i Mª dels Àngels. Dimarts
10: 7:15h. / 19:00h. Dimecres 11: 19:00h. Missa exequial
per Amadeo Aguilar Aguilar. Dijous 12: 7:15h./19:00h.
Divendres 13: 19:00h. Dissabte 14: 9:00h. / 19:30h. Lluisa
Carrera. Diumenge 15: 10:00h. / 11:00h./ 12:00h. pels
feligresos/17:30h. Hospital St. Joan Despí.

