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Del 14 al 20 de setembre

OPTAR PER EL BÉ
Quantes vegades sentim que algú fa
broma amb aquelles paraules de Jesús
“A qui el pegui en una galta para-li
també l’altra”. (Lc.6,29). Es queden
només en la literalitat de les paraules
sense arribar a comprendre l’abast del
que realment signifiquen
Quan Jesús diu això està parlant als
seus deixebles de respondre al mal
sempre amb el bé per trencar el cercle
maligne de la venjança i de la
violència.
Jesús ens proposa actuar per opció i
no per reacció.
Actuem per reacció quan fem el que
ens han fet. Quan saludem només a
qui ens saluda. Quan ajudem a qui
m’ha ajudat. Quan fem el bé només a
qui són dels nostres. Quan tornem als
altres, de la manera que sigui, el mal
que ens han fet.
Però Jesús, el Senyor, ens proposa
actuar per opció. És a dir: optar
sempre per respondre amb el bé, amb
la bondat davant de qualsevol
circumstància.
Això demana una gran llibertat interior
per no ser esclau del rancor, de l’odi,
del desig de venjança. Demana un
control de sí mateix per controlar els
impulsos més primaris i demana, sobre
tot, una gran dosi d’amor a Déu.
Jesús sempre actua per opció, no per
reacció. Nosaltres volem ser com Ell
també en aquest aspecte.
Actua per opció i no per reacció en la
teva vida quotidiana i veuràs les més
grans meravelles. i alimenta el teu cor
amb l’Eucaristia , el Amor de los
El vostre rector
amores..
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Reunió del Consell de Pastoral.- El
dilluns dia 15 de setembre, a les 20 h, i al saló
parroquial, tindrem la reunió del Consell de
Pastoral per concretar els actes del Centenari
per aquest últim trimestre de l’any.

Reunió de tots els catequistes de la
nostra parròquia. El dimarts, dia 16, a les
18 h. hores i al saló parroquial ens trobarem els
catequistes per informar-vos sobre el curset i
per concretar alguns aspectes del nou curs,

Grup 30/40.- El dimecres, dia 17 a les 21 h. i
al saló parroquial en reunirem els membres del
grup 30/40 per la trobada quinzenal de reflexió i
aprofundiment en la vida cristiana.
Pregària davant del Santíssim.- Cada
divendres a l’acabar la missa de la tarda, des de
les 20 h. a les 20’30.

Catequesi Parroquial.
A partir d’aquest dilluns dia 15 de setembre,
portarem a les escoles i instituts els fulls
d’inscripció per a començar el primer curs de
Comunió i el primer curs de Confirmació.
Els qui faran el 2n.curs de Comunió i de
Confirmació, com ja tenim les vostres dades, us
ho enviarem per correu.
Recordeu que els horaris són com tots els anys:
1er. Comunió (2n de Primària). Podeu escollir
entre dimecres o dijous de 17’30 a 18’30 h.
2n. Comunió (3r. de Primària). Podeu escollir
entre dilluns o dimarts de 17’30 a 18’30 h.

Diumenge XXIV del Temps de durant l’any

Mireu-nos Senyor i creador de totes les coses, feu que us servim
de tot cor i que experimentem la vostra acció salvadora.

¿POR QUÉ EL SACERDOTE PONE UNAS GOTAS DE AGUA EN EL CÁLIZ?

Con este signo el sacerdote le
pide a Dios que una nuestras
vidas a la suya. AI momento de
preparar sobre el Altar el pan y
el vino "el Diácono u otro
ministro, pasa al sacerdote la
panera con el pan que se va a
consagrar; vierte el vino y unas
gotas de agua en el cáliz.."
(Misal Romano Nº 133). El
instante en que se echa el agua
se acompaña con una oración
que se dice en secreto: "El agua
unida al vino sea signo de
nuestra participación en la vida
divina de quien ha querido
compartir nuestra condición
humana.
San Cipriano, a mediados del
siglo II, escribió sobre este gesto
litúrgico, lo siguiente:
SANTORAL

(www.aciprensa.com)

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

Ntra. Sra. de los Dolores

15

Santos Cornelio y Cipriano

16

San Roberto Belarmino

17

Santa Sofía y Santa Irene

18

San Jenaro

19

San Andrés Kim i Pablo C.

20

San Mateo

21

“Encomiéndate a Dios de
todo corazón, que muchas
veces suele llover sus
misericordias en el
tiempo que están más
secas las esperanzas.”
Miguel de Cervantes

"en el agua se entiende el pueblo y
en el vino se manifiesta la Sangre
de Cristo. Y cuando en el cáliz se
mezcla agua con el vino, el pueblo
se junta a Cristo, y el pueblo de los
creyentes se une y junta a Aquel en
el cual creyó. La cual unión y
conjunción del agua y del vino de tal
modo se mezcla en el cáliz del
Señor que aquella mezcla no puede
separarse entre sí. Por lo que nada
podrá separar de Cristo a la Iglesia
(...) Si uno sólo ofrece vino, la
Sangre de Cristo empieza a estar
sin nosotros, y si el agua está sola
el pueblo empieza a estar sin Cristo.
Más cuando uno y otro se mezclan y
se unen entre sí con la unión que
los fusiona, entonces se lleva a
cabo el sacramento espiritual y
celestial" (Carta Nº 63, 13).

dilluns,

15

8’00 h. Suf. Emeterio Romero
19’30 h. Suf. Victoria Celma

dimarts, 16

8,00 h Suf. Emeterio Romero
Pel joves
19’30 h En acció de gràcies

dimecres, 17

8,00 h. Suf. Emeterio Romero
Suf. Jesús Morera, sacerdote
19,30 h. Suf. Josefa Gombau
Suf. Difunts família Gálvez

dijous, 18

8,00 h. Suf. Emeterio Romero
19300 h. Pels companys del treball

divendres, 19

8,00 h. Suf. Emeterio Romero
19’30 h

dissabte, 20

8,00 h. Suf.Francisco Morera.
Suf. Emeterio Romero

19,30 h. Suf. Josep Maria
Suf. Pepita Niño Sánchez
Suf, Joan Forés i familiars difunts.
Suf. Difunts família Sauch-Montrós/Viladot-Castell
Diumenge, 21

9’00 h

Suf. Emilio Balagué Celma (aniv.)
Suf. Anabel Molina (aniv.)
12,00 h. Per tot el poble
19’30 h. Suf. Emeterio Romero.

