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LITÚRGIA

EL TEMPS ORDINARI
Mn. Joan Nadal

Quan aquest diumenge agafeu el Portaveu serà
el segon diumenge de l’anomenat Temps Ordinari o de Durant l’Any.
Què entenem per Temps Ordinari? Doncs és
aquell temps litúrgic que no té un caràcter propi
com pot ser Nadal o Pasqua, ja que no se celebra cap aspecte peculiar del misteri de Crist.
Dura trenta-tres o trenta-quatre setmanes; del
diumenge després del 6 de gener fins el dimarts
abans de Quaresma i des de després de Pasqua fins el primer diumenge d’Advent. Però pel
fet de dir-li ordinari no implica que no sigui important sinó que es vol distingir dels temps litúrgicament més forts. És un temps que ens ajuda
al creixement i a madurar tot el que hem celebrat
per Nadal o per Pasqua. Ens ajuda a veure que
la vida quotidiana pot ser temps de salvació, de
renovament espiritual.
En aquest llarg període de l’Any litúrgic tenen
molta importància les lectures, tant les dels diu-

menges com les dels dies de cada dia. Una especial atenció mereixen els prefacis (pregàries
abans del Sant, Sant) dels diumenges d’aquest
temps ordinari, els quals amb matisos diversos,
agraeixen al Pare l’obra que el seu fill Jesucrist
ha acomplert per a la nostra salvació.
També els formularis de les 34 oracions dels diumenges contenen, desenvolupen i ofereixen les
múltiples necessitats de la nostra vida terrena.
En conclusió podem dir que, tots els temps forts
de l’Any litúrgic són una invitació urgent a escoltar la Paraula de Déu i traduir-la en vida viscuda;
però no ho és menys el temps ordinari, que com
ja hem dit ofereix als fidels els textos bíblics de
major importància com a nodriment de l’esperit.
Cada diumenge esdevé, així, el dia privilegiat en
que Déu espera als seus fills per encendre en
ells el foc de la seva paraula, a fi que puguin
viure com a llum del món i sal de la terra (Mt
5,13-14).

CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE II DE DURANT L’ANY. Missa de
vigília, dissabte a les 8 del vespre. Diumenge,
missa a 2/4 de 10 del matí, 11 en castellà, 12
del migdia i 8 del vespre.

SANT ANTONI. Dilluns dia 17, festa de Sant Antoni Abat, es farà la benedicció dels animals a les
10 del matí, a la plaça Taulí. A les, 11 missa a la
nostra parròquia amb la Colla Nova.
REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 17, a
1/4 de 7 de la tarda, trobada del grup Sant Pau.
I el mateix dia, a 2/4 de 8 del vespre del grup
Sant Lluc.
CURS BÍBLIC. Dijous dia 20 de gener, a les 9
del vespre, curs bíblic, Tema: L’Apocalipsi.
COL·LECTA DE CÀRITAS. En la col·lecta de
Nadal per Càritas es van recollir 1464,34€. Moltes gràcies.
MEDICAMENTS PER VENEÇUELA. Continua
la campanya de recollida de medicaments per
Veneçuela. Podeu deixar els medicaments al
despatx parroquial.
JACINT VERDAGUER, UNA VIDA DE NOVEL·LA? Si les mesures sanitàries i la pandèmia
ens ho permeten, dijous 20 de gener, a 2/4 de
8 del vespre i a l’auditori Mn. Joan Nonell, l’escriptor, poeta, traductor i periodista Àlvar Valls,
autor de la novel·la Entre l’Infern i la Glòria, una
monumental biografia novel·lada de Jacint Verdaguer, guanyadora del Premi Crexells, farà una
xerrada-col·loqui sobre aquesta obra i la figura
de Mn. Cinto. Organitza la comissió de Fe i Cultura.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS.
Cada dia a les 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.
PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS MENUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, a 2/4
de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més
petits.
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