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Del 28de febrer al 5 de març

PLENS DE L’ESPERIT
És una gran festa i una gran alegria
per tots els qui formem la parròquia
que setze joves és vulguin confirmar.Per l’any vinent hi ha 39 joves que ja
es preparen.
Recordes la teva Confirmació? Potser
si o potser no. El cert és que has rebut
la plenitud de l’Esperit Sant. Has estat
marcat pel do de l’Esperit amb un
segell inesborrable i el “potencial de
bé” que tens dins teu és immens i
meravellós. Però cal deixar-lo actuar.
L’Esperit Sant inspira, t’aconsella, et
dona fortalesa i valentia, et mou a
buscar el bé, et fa sentir la presència
de Déu i les ganes de buscar-lo en la
pregària, la Paraula i els Sagraments,
et recorda les paraules de Jesús,
t’ajuda a veure més clar les realitats
que et toca viure i et llança a la
confiança en el Pare.
“Ven Espíritu Santo, llena los
corazones de tus fieles y enciende en
ellos el fuego de tu amor”.
És una pregària d’ahir, d’avui i de
sempre, molt apta per demanar l’ajuda
de l’Esperit Sant en molts moments de
la vida. Per què no l’aprens de
memòria?
Estàs Confirmat (da). Tens l’Esperit.!!!
Aprèn a reconèixer les seves
inspiracions. Tot desig de fer el bé,
totes les formes d’exercitar la caritat,
totes les ganes d’apropar-nos més a
Déu venen del seu impuls. I és capaç
de posar en els nostres llavis paraules
que ni havíem pensat. Paraules de
bondat i valentia, paraules plenes de
llum i de força que vencen el mal.

any

2011

nº 156

AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Confirmacions. El dissabte dia 5, a les
19’30 h. setze joves de la nostra parròquia
rebran el sagrament de la Confirmació. Farem
bé, com a família parroquial, d’acompanyar-los
en aquest dia.- Sentir que hi ha una comunitat
que valora el pas que donen, que els
acompanya amb els seus cants i amb la
pregària, segur que no deixa indiferent a ningú.

Entrades per al teatre. Les entrades per al
teatre del dia 13 de març es podran comprar a
partir del dilluns dia 28 de febrer, tots els dies
de 6 a 7 de la tarda a la parròquia.També es dona la possibilitat de col·laborar en
la “fila 0” per aquelles persones que no poden
venir però que igualment volen aportar la seva
ajuda.-

Apuntar-se al Recés Parroquial del
dia 12.- També tenim molt proper el recés
parroquial. Els qui vindreu, passeu a apuntarvos pel despatx parroquial.

Punts “Tu ajudes”. A partir del dia 1 de
març ja podem aportar el punts “tu ajudes” de
la llibreta d’estalvis de Caixa Tarragona (ara
Catalunya caixa) per al projecte de la
Parròquia.- És totalment gratuït i us donaran
una samarreta pel sol fet de donar aquests
punts.Aquest any el projecte que volem emprendre és
la rehabilitació i sanejament de les aules de
Catequesis tant per fora com per dintre, molt
malmeses per l’humitat. Condicionar-les lo
millor possible perquè siguin aptes i més
acollidores. A la parròquia trobareu la butlleta
per anar a dipositar aquests punts.-

El vostre Rector

Diumenge VIII del Temps de durant l’any.

Guieu, Senyor, el curs del món pels camins de la pau segons els
vostres designis; i concediu a la vostra Església l’alegria de
poder-vos servir amb llibertat i serenor.

ES MÁS IMPORTANTE EL “SI”
Hay quien piensa que la religión es una
sucesión de “noes”. No hagas esto, no
elijas esto, no se puede pensar de esta
manera… Entonces, parece que seguir a
Jesús es ir renunciando a muchas
posibilidades, ir cerrándose puertas, ir
poniéndose frenos que otros, que no
comparten la misma fe, no parecen tener.
Pero esa visión es muy triste, e irreal.
Porque lo importante, en la fe, en el
evangelio, y en la pasión por Dios, es
el “sí”. Es lo que abrazamos, lo que nos
seduce, lo que apasiona, llena de ilusión
o pone un horizonte. De esto se trata…
Decir que “sí” a Jesús, a su evangelio,
a la fe… es decir muchos “síes”. Es
elegir una forma de amor que merece la
pena: fiel, luchador, generoso,
buscador… Es fijar los ojos –y el corazónen Jesús de Nazaret, para aprender de él
en qué consiste ser persona, y cuántas
posibilidades tenemos. Es afirmar al
prójimo, o lo que es lo mismo, aprender a
disfrutar del valor de cada persona. Es
encontrar mil posibilidades para llenar tus
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días. Es mirar al mundo y aprender a
leer lo que ves, descubriendo en cada
persona valores, capacidades y talentos
que apuntan hacia Dios. Es optar por una
forma de ser feliz.
Entonces, ¿no hay “noes” en el
seguimiento de Jesús? Pues no más (ni
menos) que en otras opciones.
Es decir, en toda vida, al elegir unos
caminos dejas atrás otros. Pero
normalmente cuando dejas algo atrás, lo
haces porque quieres con más intensidad
lo que abrazas.
Mirar siempre a aquello de lo que uno
prescinde es solo una forma de nostalgia, y
únicamente revela que, de algún modo,
falta la pasión por lo que vives. Pues bien,
Dios, en verdad, apasiona.
El evangelio ilusiona. Jesús seduce.
La amistad, la comunidad, la posibilidad de
encuentro, llena los días.
(www.pastoralsj.org)

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Román

28

San Rosendo

1

San Lucio

2

San Emeterio

3

San Casimiro

4

San Adrián

5

San Olegario

6

dilluns,

28

8,00 h Suf. Micaela i José
19’30 h Suf. María Rovira
Suf. Francisca Gabás Vidal

dimarts,

1

8,00 h
19’30 h Suf. Juan Antonio Moragrega.
Suf. Rosa Mª Pàmies
Suf. Difunts família Aragonés-Ardit
Suf. Pepita Sol

dimecres,

2

8,00 h.
19,30 h. Suf. Martín Parra Gismera
Suf. Andrés Subirats Lleixà

dijous,

"La risa es como los
limpiaparabrisas.
Nos permite
avanzar, aunque
sigua la lluvia".
(Gerard Jugnot)

3

8’00 h. Acció de gràcies al Sagrat Cor de Jesús
19,30 h. Suf. Francisca Gabás Vidal

divendres, 4

8’00 h
19’30 h. Suf. Joan Cammany Vilaró
Suf. Teresa Auladell Estapé

dissabte, 5

8’’00 h.
19’30 h. Suf. Joaquina Colomina Espinós (aniv.)
Suf. Paco Mola
Suf. Difunts família Curto-Fornós
Suf. Difunts família Prada-Nicolau

Diumenge, 6

9’00 h. Suf. Pedro Belloví.
12’00 h. Suf. Fidel Celma
19’30 h. Per tot el poble.

