Manteniu-vos en el meu amor
i donareu molt de fruit (Jn 15, 5-9)
Aquest és el lema escollit per la
Comissió Interdiocesana d’Ecumenisme i de Relacions Interreligioses, per a l’edició d’enguany
de la Setmana de Pregària per
la unitat dels cristians.
El Concili Vaticà II va ensenyar
que el desig de retrobar aquesta
unitat és un do del Crist i una
crida de l’Esperit Sant, i així mateix, que el propòsit de reconciliar tots els cristians en la unitat
de l'única Església de Jesucrist
excedeix les forces i la capacitat
humanes. (Unitatis redintegratio
24). És per això que, quan preguem per la unitat, estem reconeixent que aquesta és un do
de l'Esperit Sant i que no podem
aconseguir-la amb les nostres
pròpies forces. Només si ens
mantenim en Ell, podrem donar
fruit.
La Setmana de Pregària per la
Unitat dels Cristians se celebra
cada any del 18 a el 25 de ge-

ner. Són vuit dies, que conclouen amb la festa de la conversió de l’apòstol sant Pau, dedicats a aquesta intenció.
Tot i que el moviment ecumènic
té una llarga tradició al nostre
país, i concretament a la nostra
ciutat, l’actual estat de la
pandèmia ens impossibilita organitzar trobades amb altres comunitats cristianes o participar
de conferències. Malgrat això
mantindrem aquesta intenció de
pregària a totes les celebracions
de l’Eucaristia d’aquesta setmana.
Mn. Carles Cahuana, rector
Guia de lectures i
pregàries per la Setmana de pregària per la
unitat dels cristians.
Comissió Interdiocesana d’Ecumenisme i de
Relacions Interreligioses

Informacions
Retirada del pessebre
Aquest cap de setmana, diem
adéu al pessebre que durant un
mes ha ambientat la nau de la
nostra parròquia. I que ha estat
objecte de moltes visites gràcies
a l’obertura del temple durant
més temps. Un pessebre muntat
amb molta il·lusió i col·laboració
per part del grup de pessebristes
de la parròquia, que, per tercer
any consecutiu, han possibilitat
recuperar una tradició força arrelada a la nostra parròquia, amb
la intenció de mantenir-la.
Via Crucis de Quaresma
Com cada any, celebrarem el Via

Crucis els divendres i diumenges
de Quaresma. Per demanar intencions de pregària, cal que us
adreceu al despatx parroquial, a
la sagristia o bé als portants del
Sant Crist.
Voluntaris
La Parròquia és com una llar i
hem de vetllar per la gestió
econòmica, el manteniment del
temple, la neteja, entre d’altres.
Us agrairem que si podeu ajudarnos amb la vostra experiència
profesional, coneixements, habilitats personals (petites reparacions, pintura, etc. ) ens ho feusaber. Moltes gràcies!

Càritas parroquial
Agenda
parroquial
Des de Càritas parroquial estem cre, galetes i llaunes de tomàquet
ajudant 8 famílies, algunes amb fregit. Moltes gràcies per la vostra
infants. Els aliments que fan més ajuda.
falta són llet, oli, llegums cuits, su-

Intencions de missa
Dissabte 16 - Carmen Ollé Benach
Diumenge 17 - 12:30h Sebastià Roca
Dilluns 18 - Antònia Benedicto López
Dimarts 19 - Josep Prats Amat (19è aniv.)
Dimecres 20 -

Dijous 21Divendres 22 -

