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A punt d’escriure aquestes ratlles es fa
públic el nomenament de Mons.
Enrique Benavent com a bisbe electe
de Tortosa. Donem gràcies a Déu i
preparem ja els nostres cors per a
rebre’l amb afecte com a pastor de
l’Església que peregrina a Tortosa.
Fins al dia 13 de juliol a les 11 del matí
no iniciarà el seu pontificat a la seu
tortosina però ja des d’ara
l’acompanyarem amb la nostra
pregària i la nostra estima perquè sigui
imatge viva del Bon Pastor i que ens
ajudi, com a diòcesi, a fer camí cap al
Crist.
A punt de concloure el temps de
Pasqua i de celebrar aquest diumenge
la vinguda de l’Esperit Sant en la
diada de Pentecosta rebem aquesta
gran notícia que ens invita a sentir-nos
Església, família, germans des del
Baptisme amb la missió d’escampar
pel nostre món la bona olor de Crist i
que, guiats per la moció del Esperit
Sant i amb la seva força, siguem llum i
sal, llevat de bondat que fermenta el
nostre entorn.
L’Esperit Sant és qui porta l’Església,
és la seva ànima. Deixar-se guiar per
l’Esperit és fer cas de les paraules de
Jesús, és voler viure en aquest món
com un “altre” Jesús. De manera que,
la gent que ens vegi, que ens escolti,
els qui conviuen amb nosaltres creguin
i puguin dir: Jesús està aquí.!
Que tota la família diocesana, pastors i
fidels, ens deixem portar per l’Esperit
Sant.

Grup 30/40.- El dimecres, dia 22, a les 21 h. i al

El vostre rector

Saló Parroquial es trobarem els membres d’aquest
grup (i els qui vulguin venir).

Reunió del consell de Pastoral.- El dijous, dia
23, a les 20 h. i al Saló Parroquial ens trobarem per
concretar tots els detalls de la festa del Corpus a la
Parròquia.
Preparació de les catifes de Corpus.- Ja fa
uns quans anys que les catifes de Corpus, aquí al
nostre barri, van agafant força i cada vegada són més
boniques i més treballades. Aquest any també
necessitem l’ajuda de tots per porta-ho a terme.
Com que la festa serà el dissabte dia 1 de juny a les
19h, pel matí, a partir de les 10 h. farem ja les
catifes. Necessitem: fulla petita d’olivera, fulla de
xiprer, matisa, serradura, sansa i pètals de flors. Ho
podem portar a partir dels dies 28 o 29 de maig a la
parròquia. I necessitem, sobre tot, la col·laboració de
tots els qui pugueu venir a fer-les.

Assaig de les Primeres Comunions.- Els
nens i nenes que fan la comunió el proper diumenge
dia 26 de maig han de venir a l’assaig tots el dies des
del dimarts fins al divendres, de les 17’30 a les
18’30 h.

Celebració del segon torn de Primeres
Comunions.- Serà, si Déu vol, el proper diumenge
dia 26 de maig a les 12 h.. Els nens i nenes han
d’estar a les 11’30 a l’entrada de l’església on hi
haurà una catequista que els acollirà.-

De la recollida d’aliments del dissabte
passat s’han recaptat un total de 35.666 kg. per
repartir-los entre els més necessitats. Gràcies a tots
els qui heu col·laborat.

Diumenge de Pentecosta
Oh Déu, vós per mitjà del misteri que avui celebrem santifiqueu tota l’església
enmig de pobles i nacions. Vesseu arreu de la terra els dons de l’Esperit Sant i
repetiu en els cors dels que creuen en vós allò que la vostra bondat divina va
obrar als mateixos inicis de la predicació de l’Evangeli.

Monseñor Enrique Benavent, obispo electo de Tortosa
El Papa ha designado obispo de
Tortosa (Tarragona) el obispo auxiliar
de Valencia, Enrique Benavent. El
anuncio se ha hecho público este
viernes 17 de mayo de 2013,a las 12
h. por la Santa Sede a través de la
Nunciatura Apostólica de Su Santidad
en España.
Monseñor Enrique Benavent Vidal,
de 54 años, nació en Quatretonda
(Valencia) el 25 de abril de 1959,
estudió Teología en la Facultad San
Vicente Ferrer de Valencia y en la
Pontificia Gregoriana de Roma, y fue
ordenado sacerdote el 8 de
noviembre de 1982 en Valencia por
Juan Pablo II, que le nombró obispo
auxiliar de Valencia el 8 de
noviembre de 2004.
Coadjutor de la parroquia de San
Roque y San Sebastián de Alcoy
(provincia de Alicante y archidiócesis
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de Valencia) y profesor de Religión
en el Instituto, de 1982 a 1985;
formador en el seminario Más de
Moncada, profesor de Síntesis
Teológica para los diáconos de
1985 a 1990, delegado episcopal de
Pastoral Vocacional de 1993 a
1997, y del 1990 al 1993 cursó en
Roma estudios de doctorado en la
Pontificia Universidad Gregoriana.
Ha sido profesor de Teología
Dogmática en la Facultad de
Teología San Vicente Ferrer de
Valencia, de la que también ha sido
vicedecano y decano-presidente,
además, ha sido profesor en la
Sección de Valencia del Pontificio
Instituto Juan Pablo II para Estudios
sobre matrimonio y Familia y
director del Colegio Más San Juan
de Ribera de Burjassot-Valencia..

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Bernardino de Siena

20

Santa Felicia

21

Santa Joaquina Vedruna

22

San Desiderio

23

Virgen Maria Auxiliadora

24

San Gregorio VII.

25

San Felipe Neri

26

“Si no se ruega a
Dios, se mendiga
el socorro de un
ídolo cualquiera,
aunque sea la
propia razón”
(Fabrice Hadjadj)

dilluns, 20

8,00 h
19’30 h. Suf. Pepita NIño Sánchez
Suf. Joan Forés i familiares difuntos

dimarts, 21

8,00 h
19’30 h

dimecres, 22

8,00 h. En acció de gràcies al Sagrat Cor de Jesús
19,30 h. Suf. LLuisa LLaó Fatsini (aniv.)
Suf. Eudaldo Caminals i Javier Rafecas

dijous, 23

8’00 h. Suf. Càndida Rosa Itarte Lon
19’30 h.

divendres, 24

8’00 h.
19’30 h. En acció de gràcies
Suf. Manuel Fabregat

dissabte, 25

8’00 h.
19’30 h.

Diumenge, 26

9’00 h Per tot el poble
12’00 h.
19’30 h.

