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Del 13 al 19 de març

TRENCAR-SE
La paraula “estrès”, ve de l’anglès
“stress” i s’utilitzava en el camp de la
metal·lúrgia per definir el moment en
que un metall es trenca com a
conseqüència d’una pressió excessiva.
Després a passat al camp humà per
designar aquell estat de la persona en
que, suportant una pressió excessiva
per diversos motius, por arribar també
a “trencar-se” psíquicament,
emocionalment, afectant, com és
natural, al funcionament d’alguns
òrgans del nostre cos.
No estem fets ver viure estressats. El
propi cos humà ho demostra. No és
aquesta la voluntat de Déu.
En el projecte de Déu no està la
persona estressada. La persona en
perill de “trencar-se”.
Déu ens ha fet “resistents” (millor dit
“resilents”) però no per estressar-nos.
Si ho estem, és que hi ha quelcom que
falla.
Donem la culpa al tipus de societat que
ens ha tocat viure, a que cada vegada
ens exigeixen més, a que tothom va
igual,, etc.. però en definitiva eres tu
mateix qui s’ho ha de plantejar perquè
eres tu mateix qui ho pateixes.
Una vida de fe, una persona que creu
en Déu té molts avantatges per curar
l’estrès: la pregària, el silenci, els
sagraments, les celebracions que ens
porten pau a l’ànima, el record
constant a viure més despresos, a
buscar sobretot el que és important, i el
créixer en confiança en Déu. “Veniu a
mi els qui esteu cansats i afeixugats
que jo us faré reposar” ens diu Jesús
El vostre Rector
(Mt. 11,28).
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Sant Josep. El dissabte vinent , dia 19, és la
solemnitat de Sant Josep. Al no ser festiu aquí
a les nostres terres, farem una Missa a les 10
del matí en honor de Sant Josep. També la
missa de la tarda del dia 18 (divendres) serà de
la solemnitat de Sant Josep.
Però la missa de la tarda del dissabte ja serà la
pròpia del temps de Quaresma.
Aquest dissabte no hi ha missa de 8 del matí a
la Aliança.-

Via-crucis.- Duran la Quaresma, cada
divendres a les 19 h. tenim la pregària del Via
Crucis, acompanyant, amb la meditació, els
passos de Jesús en la seva passió i mort.

Reunió del Consell de Pastoral i
Catequistes de Confirmació. El
dimecres, dia 16, a les 20h. i al Saló Parroquial
tindrem la reunió del Consell de Pastoral,
juntament amb els catequistes de Confirmació.-

Punts “Tu ajudes”.- Poc a poc va
augmentant la votació dels punts “tu ajudes”
per la nostra Parròquia.- Convideu als vostres
familiars i amics a votar i agafeu els fulls que hi
ha a la entrada de l’església. Entre tots podem
fer molt.
Viatge a la Passió. Queden encara unes
poques places per al viatge que programa la
parròquia per anar a veure la Passió a
Ulldecona el proper dia 3 d’abril.- Els qui esteu
interessats en assistir, passeu el més prompte
possible pel despatx per apuntar-vos, perquè
hem d’anar concretant ja quants serem.

Diumenge I de Quaresma

Déu omnipotent, feu que les celebracions anyals de la santa
Quaresma en siguin profitoses per a conèixer més i més el
misteri de Crist i per a viure’l d’acord amb les seves exigències.

LA CRUZ: PRUEBA DE AMOR Y SIGNO DE VICTORIA
Un joven sentía que no podía más con sus
problemas. Cayó entonces de rodillas
rezando: "Señor, no puedo seguir. Mi cruz es
demasiado pesada"

Todos los males destierra
en este suelo,
y ella sola es el camino
para el cielo.

El Señor le contestó: "Hijo mío, si no puedes
llevar el peso de tu cruz, guárdala
dentro de esa habitación. Después escoge la
cruz que tu quieras".

De la cruz dice la Esposa
a su Querido
que es una "palma preciosa"
donde ha subido,
y su fruto le ha sabido
a Dios del cielo,
y ella sola es el camino
para el cielo.

El joven suspiró aliviado: "Gracias Señor".
Luego dio muchas vueltas por la habitación
observando las cruces, había de todos los
tamaños. Finalmente fijó sus ojos en una
pequeña cruz apoyada junto a la puerta y
susurró: "Señor, quisiera esa cruz". El Señor
le contestó: "Hijo mío, esa es la cruz que
acabas de dejar._______________________
En la cruz está la vida
y el consuelo,
y ella sola es el camino
para el cielo.
En la cruz está "el Señor
de cielo y tierra",
y el gozar de mucha paz,
aunque haya guerra.

SANTORAL
Santa Matilde

14

Santa Madrona

15

San Heriberto

16

San Patricio

17

San Cirilo de Jerusalén

18

San José

19

San Ambrosio

20

"Un corazón
alegre hace bien
al cuerpo, un
espíritu abatido
seca los huesos"
(Proverbios 17, 22)

Es una "oliva preciosa"
la santa cruz
que con su aceite nos unta
y nos da luz.
Alma mía, toma la cruz
con gran consuelo,
que ella sola es el camino
para el cielo.

Después que se puso en cruz
el Salvador,
en la cruz está "la gloria
y el honor",
y en el padecer dolor
vida y consuelo,
y el camino más seguro
para el cielo. (Santa Teresa de Jesús)
INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

dilluns,

14

8,00 h
19’30 h

dimarts, 15

8,00 h En acció de gràcies a la Verge de la Salut
19’30 h

dimecres, 16

8,00 h.
19,30 h.

dijous, 17

8’00 h.
19,30 h.

divendres, 18

8’00 h En acció de gràcies
19’30 h. Suf. Encarnación Escoda

dissabte, 19

10’’00 h. Suf. Difunts família Solé-Estorach
Suf. Difunts família Domingo-Pla
19’30 h. Suf. Difunts família Dalmau.Solanelles/Nolla González
Suf. Difunts família Sauch-Montrós/Viladot-Castell

Diumenge, 20

9’00 h. Per tot el poble.
12’00 h.
19’30 h. Suf. Joan Forés i familiars difunts.

