AGENDA DE GENER 2021
1
Octava de Nadal. Santa Maria Mare de Déu
2
Sant Basili el Gran i sant Gregori Naziancè
3
Diumenge II després de Nadal
6
Epifania del Senyor
7
Sant Ramon de Penyafort, prevere
10 Baptisme del Senyor
17 Diumenge II de durant l’any
18-25 Octavari de pregària per a la unitat dels cristians.
Pregària conjunta de les comunitats cristianes de Badalona
a la Parròquia de Sant Pau (data a determinar).
19 Santa Agnès, verge i màrtir
21 Sants Fructuós, bisbe, i Auguri i Eulogi, diaques, màrtirs
22 Sant Vicenç, diaca i màrtir
23 Sant Ildefons, bisbe
24 Diumenge III de durant l’any
25 Conversió de sant Pau, apòstol
26 Sants Timoteu i Titus, bisbes
28 Sant Tomàs d’Aquino, prevere i doctor de l’Església
31 Diumenge IV de durant l’any
Les celebracions i els seus horaris estan supeditats a la normativa vigent dictada per les autoritats sanitàries per la pandèmia.

HORARI D’EUCARISTIES
Dies feiners: 8’00 (7’45: Laudes),
9’00 i 19’30 (19,15: Vespres)
Dissabtes: 9’00 i 19’00
Diumenges i festes:
11’30, 12’30 i 19’00
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l’informatiu
Temps de durant l’any

En l’octava de Nadal, data que
coincideix amb el primer dia de
l’any civil, l’Església dedica a Maria
l'apel·latiu de “Mare de Déu”, el
títol marià per excel·lència. Aquesta festivitat, la més antiga que l’Església d’Occident dedica a la Verge
Maria, esdevé una mena d’acció de
gràcies, com si l’Església no pogués
deixar enrere la celebració nadalenca sense saludar aquella que
ens va donar el Verb diví.

Després de les celebracions de l’Epifania i del Baptisme del Senyor,
el ritme de l’any litúrgic retorna als
diumenges ordinaris de durant

l’any. No es tracta, però, d’un
temps feble o de menor importància en relació als “forts” (Advent,
Quaresma i Pasqua). La intensitat
de les celebracions no disminueix,
sinó que prenen força per sí mateixes perquè en cada litúrgia contemplem el misteri de Crist i configurem la nostra vida cristiana celebrant la glòria de la resurrecció,
escoltant la Paraula i repetint la
Fracció del pa.
Es podria pensar que l’Any litúrgic
és un cicle tancat que es repeteix
any rere any. No perquè es repeteixi és el mateix. El memorial que
se celebra durant els tres cicles
(A,B,C) no mira al passat, mira el
present i vers el futur. Està orientat
al retorn de Crist i a l’encontre definitiu amb Déu. Això requereix
que els cristians enriquim progressivament la nostra fe i demana una
conversió permanent. El Temps de
durant l’any ofereix aquesta possibilitat i ens convida a seguir fidels a
l’Evangeli.

Octavari de pregària per la
unitat dels cristians
Del 18 al 25 de gener .
“La glòria del meu Pare és que doneu molt de fruit”(Jn 15,8). No podem donar fruit per compte propi.
No podem donar fruit separats del
cep. És la saba, la vida de Jesús fluent en nosaltres, que produeix el
fruit. Mantenint-nos en l’amor de
Jesús, essent permanents sarments
del cep, permetem que la seva vida
flueixi en nosaltres.
Quan escoltem Jesús, la seva vida
flueix en nosaltres. Ell ens invita a
què deixem que la seva paraula es
mantingui en nosaltres (Jn 15,7) de
forma que qualsevol cosa que li demanem ens sigui concedida. Per la
seva paraula donem fruit.
Les divisions entre cristians, allunyar-se els uns dels altres, són un
escàndol perquè signifiquen per
damunt de tot allunyar-se de Déu.
Molts cristians, moguts per la pena
que senten per aquesta situació,
preguen fervorosament Déu perquè
refaci la unitat per la qual Jesús va
pregar. La pregària de Crist per la
unitat és una invitació per retornar
cap a Ell, apropar-nos uns i altres i
alegrar-nos de les riqueses de la
nostra diversitat. Com aprenem de

la vida de comunitat, els esforços
per la reconciliació són costosos i
demanen sacrifici. Però comptem
amb el sosteniment de la pregària
de Crist, que desitja que siguem u,
com Ell és u amb el Pare, per tal que
el món cregui (cf Jn 17,21).
Com a cristians, units en l’amor de
Crist, vivim així mateix una creació
que gemega mentre espera de ser
alliberada (cf Rm 8). Som testimonis
que en el món hi ha mal, sofriment i
conflicte. Amb la solidaritat que
oferim al que sofreix, fem que l’amor de Crist flueixi a través nostre.
El misteri pasqual dona fruit quan
brindem el nostre amor als nostres
germans i germanes i alimentem
l’esperança en el món. L’espiritualitat i la solidaritat van íntimament
lligades si ens mantenim units a
Crist per rebre la força i la visió per
actuar contra les estructures de la
injustícia i l’opressió, si ens reconeixem plenament com a germans i
germanes en humanitat i som creadors d’un nou camí de vida amb el
degut respecte i comunió amb tota
la creació.
(Dels TEXTOS PER A LA SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT DELS CRISTIANS I
PER TOT L’ANY 2021 preparats i publicats
conjuntament pel Pontifici Consell per a la
Promoció de la Unitat Cristiana i la Comissió Fe i Constitució del Consell Mundial de
les Esglésies ).

RESSONS D’ARREU

— La República d’Indonèsia (17000 illes de les quals 6000 estan
habitades) és un dels estats amb més diversitat ètnica i religiosa del món.
Amb 267 milions d’habitants repartits per tot l’arxipèlag, la religió
dominant és la musulmana, professada pel 86% de la població. El
cristianisme (8,7%), una de les religions oficials minoritàries, fou introduït
pels portuguesos, holandesos i altres colonitzadors europeus. En aquests
context, el passat mes d’octubre les carmelites descalces van obrir un
monestir a Jakarta, la capital, gràcies a la insistència de l’arquebisbe que
desitjava tenir a la seva diòcesi l’oasi de pau i pregària d’un convent
contemplatiu.
— El 8 de desembre de 1870, el papa
Pius IX va proclamar sant Josep patró
de l’Església universal. Molt hi tingué a
veure que el P. Joan de la Concepció,
gairebé dos-cents anys abans, essent
provincial de Catalunya dels carmelites
descalços, demanés i obtingués la festa
del patrocini de sant Josep per l’Orde, el
qual posteriorment s’estengué a la
totalitat de l’Església. “De fet, és
innegable que, més que ningú altre, Teresa de Jesús ha fet del culte a sant
Josep un dels elements que caracteritzen la pietat i la fesomia espiritual
del Carmel.” (Carta conjunta dels superiors generals del Carmel i del
Carmel Descalç). En ocasió del 150è aniversari de la proclamació del
patrocini, el papa Francesc ha declarat Any de Sant Josep, des del 8 de
desembre de 2020 fins al 8 de desembre de 2021.
— Caravaca de la Cruz és l’única població que compta amb dues
fundacions fetes directament pels fundadors de l’orde del Carmel descalç:
santa Teresa (1576) introduí a la ciutat les monges i sant Joan de la Creu
(1587), els frares. Després que les carmelites descalces deixessin el
convent per traslladar-se Valdelentisco, l’edifici va passar per diferents
mans. Ara l’Ajuntament de la ciutat i la Comunitat Autònoma de la Regió
de Múrcia l’han recuperat amb el propòsit de fer-ne un museu i centre
d’espiritualitat.

