Seguint l’estrella,

La
Nostra

PARRÒQUIA
Albocàsser

Del 3 al 10 de gener de 2016
Diumenge 3.- Segon de Nadal
Dilluns 4.Dimarts 5.-

12:00 h: Missa pel Poble
19:00 h: Missa
19:00 h: Missa
Cavalcada dels Reis

Dimecres 6.- L’Epifania del Senyor
12:00 h: Missa
Dijous 7.Divendres 8.-

19:00 h: Missa
19:00 h: Missa

Dissabte 9.- 19:00 h: Missa vespertina:
Funeral per Vicente Montañés Adell
Diumenge 10.- Festa del Baptisme
del Senyor
12:00 h: Missa pel Poble

van arribar a Jesús

www.parroquiaalbocasser.es

L’EVANGELI (Jn

. 1-18)

Preguem amb l’Evangeli

Senyor Jesús,
avui que no cal preparar cap menjar extraordinari
tinc temps de pregar davant del pesebre,
com si jugara amb les figuretes.
Així aprenc a trobar-te en les coses menudes,
en els gestos quotidians,
en la taula parada de cada dia,
en el “bon dia”, el “gràcies” i el “perdó”
que comparteisc amb els que tinc a prop.

Al principi ja existia el qui és la Paraula. La
Paraula era amb Déu i la Paraula era Déu. Era,
doncs, amb Déu al principi. Per ell tot ha vingut a l’existència, i res del que ha vingut a
existir no hi ha vingut sense ell. Tenia en ell la
Vida, i la Vida era la Llum dels hòmens. Existia el qui és la Llum veritable, la que, en venir
al món, il·lumina tots els hòmens. Era present
al món, al món que li deu l’existència, però el
món no l’ha reconegut. Ha vingut a sa casa, i
els seus no l’han acollit. Però a tots els qui
l’han rebut, als qui creuen en el seu nom, els
concedeix poder ser fills de Déu.

Així aprenc a trobar-te
tal com tu vols,
entre els germans més menuts:
els qui passen fam,
els qui no tenen accés a una escola
o a un hospital,
els qui no tenen treball o papers,
els qui troben totes les portes tancades.
Has vingut a ta casa
i els teus no t’han acollit.
Concedeix-me el do de la fe
perquè puga obrir-te
la porta de casa
i rebre el do
de ser fill de Déu.

