Sant PAU, nostre patró (I)

La
Nostra

PARRÒQUIA
Albocàsser

Del 17 de al 24 de gener de 2016
Diumenge 17.- Segon de durant l’any
Festa de Sant Antoni Abat
12:00 h: Missa pel Poble
Dilluns 18.Dimarts 19.Dimecres 20.Dijous 21.-

Convertit al Senyor, va dedicar la vida
sencera a anunciar l’Evangeli al món.
Per a aconseguir-ho,va recòrrer milers
de kilòmetres a peu o en barqueta.
La preocupació de totes les esglésies
-de totes les comunitats,- el va dur a
escriure moltes cartes que eren llegides
en les celebracions, com ara fem.
Algunes les va escriure empresonat.

19:00 h: Missa per Serafí
i Rosa
19:00 h: Missa per Antonio
Segarra García
19:00 h: Missa per José
Segarra Montañés
19:00 h: Missa

Divendres 22.-19:00 h: CELEBRACIÓ
PENITENCIAL:
Preparació de la festa de Sant Pau
Dissabte 23.- 19:00 h: Missa vespertina:
José P. Beltrán Adell
Diumenge 24.-TERCER DE DURANT L’ANY
12:00 h: Missa pel Poble
www.parroquiaalbocasser.es

L’EVANGELI Jn 2, 1. 12

Preguem amb l’Evangeli
Gràcies, Senyor, pel do que he rebut.
Em fa únic, però no m’aparta
perquè me l’has donat per al bé de tots.
Em fa irrepetible,
però no me vanaglorio
ni em comparo
perquè és un do immerescut.

Es celebrà un casament a Canà de Galilea. Hi havia la
mare de Jesús. També Jesús i els seus deixebles hi foren
convidats. Veient que s’acabava el vi, la mare de Jesús li
diu: -No tenen vi. Jesús li respon: -Mare, ¿per què
m’ho dius a mi? Encara no ha arribat la meua hora. Llavors sa mare diu als qui servien: -Feu tot el que
ell us diga. Hi havia allí sis piques de pedra destinades
a les pràctiques de purificació usuals entre els jueus...Els
diu Jesús: -Ompliu d’aigua aquestes piques. Ells les
ompliren fins dalt. Llavors els digué: -Ara traieu-ne i
porteu-ne al cap de servei. Ells n’hi portaren. El cap
de servei tastà aquella aigua, que s’havia tornat vi. Ell
no sabia d’on era, però ho sabien molt bé els qui servien, perquè ells mateixos havien tret l’aigua. El cap de
servei crida el nuvi i li diu: Tothom serveix primer

els millors vins i, quan els convidats ja han begut
molt, els vins més ordinaris; però tu has guardat
fins ara el vi millor. Així començà Jesús els seus miracles a Canà de Galilea. Així manifestà la seua glòria, i els
seus deixebles cregueren en ell.

Que, en mirar les altres persones,
hi sàpia apreciar els dons que hi has posat,
així aprendré a veure’ls com a germans
que no amenacen amb les seues diferències
sinó que enriqueixen la família.
¡Que bella és la humanitat, als teus ulls,
que has decidit prendre-la per esposa
i donar la vida per ella!
Fes-me el do de poder veure,
i de veure’m a mi mateix,
amb els teus ulls.
Que la teua mirada d’amor
ens ajude a fer aflorar
totes les llavors de bellesa
que has poasat en el fons més autèntic
i més genuí del nostre ser.

