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CONSTRUCTORS DE GERMANOR

AVISOS DE LA PARRÒQUIA

Els actes que programem en aquest
centenari del Roser tenen com a
objectiu la celebració joiosa de la
dedicació d’aquest temple al Senyor
ara fa cent anys i la lloança i acció de
gràcies a Ell per poder-ho celebrar ara
i aquí
Tots els actes són, en la seva
preparació i en la seva realització, una
ocasió per poder “practicar” el lema
d’aquest centenari: “Casa i escola de
comunió”. Quan ens reunim per
preparar alguna activitat o quan ens
trobem ja en la seva execució hem de
viure de tal manera la comunió entre
nosaltres que contagiem d’aquest
esperit als qui ens visiten. Tenim com a
referència el que deien els no creients
dels primers cristians: “mireu com
s’estimen”.
Però l’arrel, la font d’aquesta unió
comuna és sobretot l’Eucaristia. És
Crist qui ens agermana. Reunits al
voltant de l’altar, escoltant la seva
Paraula, celebrant el seu sacrifici,
combregant el seu Cos i Sang som la
seva família, els seus germans. Som
l’Església.
Aquesta germanor que arrenca de la
missa som cridats a viure-la també fora
de la missa, en les nostres relacions i
ocupacions quotidianes.
A la trobada de cors parroquials del dia
3 de maig, una persona d’un altre
poble em deia: “M’he sentit com a
casa, com si fóssim una sola família”.
Aquest és l’objectiu, aquesta és la
meta vers on hem de caminar.
Secundem l’acció de l’Esperit Sant que
és el creador de la unitat.

Lectio Divina. Dilluns, dia 26, a les 20 h. i al
saló parroquial.

Grup 30/40.- Dimecres, dia 28, a les 21 h. i al
saló parroquial.

Vida Creixent. Dijous dia 29, a les 16 h. i al
saló parroquial.

Assaig dels nens i nenes que han de
fer la Primera comunió. Tots els dies
d’aquesta setmana( de dilluns a divendres) a les
17’30 i a l’església farem l’assaig de la
celebració del diumenge.

1er. torn de Primeres Comunions.- El
diumenge vinent, dia 1 de juny, tenim el primer
torn de nens i nenes que combregaran per
primera vegada. A les 12 h. comença la Missa.
Els qui han de fer la primera comunió han
d’estar a les 11’30 h. davant la porta principal
de l’església,

Recapte d’aliments per als més
pobres.- A través de Càritas ens arriba la
petició de buscar voluntaris per estar al SPAR
de la plaça de l’Estadi el divendres 30 i el
dissabte 31 de maig en torns de dos hores mati
i tarda.- Aquests voluntaris, com altres vegades,
recullen els aliments que la gent vol donar per
als més pobres. A la cartellera de l’església
trobareu un cartell amb els horaris i els torns per
apuntar-vos.

Última setmana per poder guanyar
una samarreta oficial del Barça i un
altra de l’Espanyol, les dos signades
pels jugadors. Les butlletes per la rifa estan
a la venda al despatx parroquial i a diversos
establiments comercials.

El vostre rector

Diumenge VI de Pasqua

Déu totpoderós, feu que sense minvar en el fervor celebrem aquest
temps de joia en honor del Senyor ressuscitat, perquè el misteri que
anem recordant es manifesti sempre en les nostres obres.

LA DEDICACIÓN DE UNA IGLESIA
1. “Por su muerte y resurrección,
Cristo se convirtió en el verdadero y
perfecto templo de la Nueva Alianza y
congregó al pueblo adquirido por Dios.
Este pueblo santo, unificado por la
unidad del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo, es la Iglesia o sea el
templo de Dios edificado con piedras
vivas, donde el Padre es adorado en
espíritu y en verdad.
Por tanto, con razón, desde antiguo se
llamó también «iglesia» al edificio en el
que la comunidad cristiana se congrega
para escuchar la Palabra de Dios, orar
unida, recibir los sacramentos y celebrar
la Eucaristía.
2. Por el hecho de ser un edificio
visible, esta casa es un signo peculiar
de la Iglesia que peregrina en la tierra y
una imagen de la Iglesia que ya ha
llegado al cielo. Según una costumbre
muy antigua de la Iglesia, es
conveniente dedicarla al Señor con un
rito solemne al erigirla como edificio
destinado exclusiva y establemente a

SANTORAL

3. La iglesia, como lo exige su naturaleza,
debe ser adecuada para las celebraciones
sagradas, decorosa, que resplandezca por
una noble belleza y no por la mera
suntuosidad; sea un símbolo y signo de las
cosas celestiales. «Por consiguiente, la
disposición general del edificio sagrado
conviene que se haga como una imagen del
pueblo congregado, que permita su
ordenada colocación y favorezca la
ejecución de los oficios de cada uno».
Además, en lo que se refiere al presbiterio,
al altar, a la sede, al ambón y al lugar de la
reserva
del
Santísimo
Sacramento,
obsérvense las disposiciones de las Normas
generales del Misal Romano.
Obsérvese también diligentemente lo
referente a las cosas y lugares destinados a
la celebración de los demás sacramentos,
especialmente al Bautismo y la Penitencia.”
(Ritual de la Dedicación de una Iglesia.Notas preliminares. nº 1, 2 y 3)

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Felipe Neri

26

San Agustín de Canterbury

27

Santa Gema

28

San Justo

29

San Fernando

30

Visitación de la Virgen

31

San Justino

1

“La grandeza de un
hombre reside en
saber reconocer su
propia pequeñez.”
Blaise Pascal

reunir al Pueblo de Dios y celebrar los
sagrados misterios.

dilluns,

26

dimarts, 27

8,00 h
19’30 h.
8,00 h
19’30 h Suf. Franscesc Serral i difunts família Serral-Membrado
Suf. Teresa, Encarnación i Agustina Pla Forés.

dimecres, 28

8,00 h.
19,30 h. Suf. Maria Rovira

dijous, 29

8,00 h.
19’30 h. Suf. José Lafarga Fabregat

divendres, 30

8,00 h.
19’30 h. Suf. Difunts família Albiol-Fraile

dissabte, 31

8,00 h.
19,30 h.

Diumenge, 1

9’00 h Suf. Pedro Belloví
Suf. Mariano Vinaixa
12,00 h. Per tot el poble
19’30 h.

