PREGÀRIA AMB MOTIU DE LA
JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA
Verge i Mare Maria,
Vós que, moguda per l’Esperit,
vau acollir el Verb de la vida
en la profunditat de la vostra fe humil,
totalment entregada a l’Etern,
ajudeu-nos a dir el nostre “sí”
davant la urgència, més imperiosa que mai,
de fer ressonar la Bona Nova de Jesús.
Vós, plena de la presència de Crist,
vau portar l’alegria a Joan el Baptista,
fent-lo exultar al si de la seva mare.
Vós, estremida de goig,
vau cantar les meravelles del Senyor.
Vós, que vau estar dempeus davant la creu
amb una fe indestructible,
vau rebre l’alegre consol de la resurrecció,
i vau acompanyar els deixebles en l’espera de l’Esperit
perquè nasqués l’Església evangelitzadora,
aconseguiu-nos ara un nou ardor de ressuscitats
per portar a tothom l’Evangeli de la vida
que venç la mort.
Doneu-nos la santa audàcia de cercar nous camins
perquè arribi a tothom
el do de la bellesa que no s’exhaureix.
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Vos, Verge de l’escolta i de la contemplació,
mare de l’amor, esposa de les noces eternes,
intercediu per l’Església,
de la qual sou la icona pura,
perquè mai no es tanqui ni s’aturi
en la seva passió per instaurar el Regne.
Estrella de la nova evangelització,
ajudeu-nos a resplendir en el testimoni de la comunió,
del servei, de la fe ardent i generosa,
de la justícia i l’amor als pobres,
perquè l’alegria de l’Evangeli
arribi als límits de la terra
i cap perifèria no sigui privada de la seva llum.
Mare de l’evangeli vivent,
font d’alegria per als petits,
pregueu per nosaltres
Amén. Al·leluia
S. S. Francesc

celebracions
◗ Cloenda de la Setmana de Pregària per la
Unitat dels Cristians. Aquest dissabte, dia 25
de gener, a 2/4 de 9 del vespre, Mons. Salvador
Cristau, bisbe auxiliar, presideix la pregària de
Vespres a la Catedral com a cloenda diocesana
de la Setmana de Pregària.
◗ Baptismes. Aquest diumenge, a les 5 de la
tarda, reben el baptisme els infants Paula Alsina
Crusafont, Martín González Fuentes i Joan Pol
Raya Juncà.
◗ Exèquies. Divendres passat, dia 17 de gener,
a les 11 del matí, se celebraren les exèquies
pel Sr. Joan Torredemer Riu, que havia mort el
dia 15 de gener als 84 anys. Descansi en pau.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 20 de
gener, en la missa de les 8 del vespre, vam
pregar per l’etern descans dels nostres germans
difunts Joan Torredemer Riu, Soledad Pintó
Codina i Maria Rosa Gorina Salvans. Encomanem-los a la misericòrdia de Déu.

agenda
◗ Consell d’Economia. Divendres, dia 31 de
gener, a les 6 de la tarda.
◗ Trobada de catequistes d’infants. Divendres,
dia 31 de gener, a 2/4 de 9 del vespre, després
de la missa.
◗ Catequesi a Sant Francesc. Diumenge, dia
2 de febrer, a les 12 del migdia, amb el tema:
La passió i la creu de Jesús.

activitats pastorals
◗ Recollida d’aliments. Aquest cap de setmana
passat s’han recollit 96 quilograms de galetes,
450 litres de llet, 75 pots de tomàquet en
conserva, 100 paquets de cacau, 100 paquets
de cereals i 100 litres d’oli. En aquesta ocasió
seran distribuïts a les famílies necessitades a
través de Càritas.
◗ Trobada arxiprestal d’agents de pastoral
parroquial. Aquest diumenge, 26 de gener, a
la tarda, té lloc la segona trobada arxiprestal de
responsables i col·laboradors en les diverses
activitats de les setze parròquies del nostre
arxiprestat (membres de consells, catequistes,
voluntaris, membres de grups, etc). En aquesta
ocasió es farà a la parròquia de Sant Cristòfor.
Començarà a 2/4 de 5 de la tarda, amb una
presentació de la realitat de l’arxiprestat, la
reflexió en grups sobre on cal incidir més com
a catòlics, i es clourà amb la Pregària de Vespres.
◗ Trobada arxiprestal d’acollidors de matrimonis. El proper diumenge, dia 2 de febrer, a
la tarda, tindrà lloc la trobada arxiprestal del
membres del Curs de Preparació al Matrimoni.
Serà a la parròquia de Sant Josep i començarà
a les 6 de la tarda amb la reflexió sobre el tema
“Com afrontar avui el tema dels fills en el curset
del CPM”. Seguidament tindrà lloc la Pregària
de Vespres i un sopar compartit.
◗ Col·lecta extraordinària. El proper cap de
setmana tindrà lloc la col·lecta extraordinària
mensual. En aquests moments la parròquia ha
de pagar encara 44,600 euros de la tercera
fase de les obres fetes a la teulada, en aquest
cas a les zones del Museu i del Cambril de la
Mare de Déu de Montserrat, que han tingut un
cost total de 52,095 euros; i encara s’arrossega
el pagament de 57,842 euros de les obres de
neteja, condicionament i millora del sistema de
calefacció i refrigeració de la nau central i la
Capella del Santíssim, que es va pressupostar
en 90,000 euros. Una vegada més, s’agraeix
la col·laboració de tots.
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