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Del 16 al 22 de novembre

LA GERMANOR
Aquesta diumenge celebrem la diada
de Germanor que és molt més que una
col·lecta.
Certament que la parròquia, la
diòcesis, l’Església necessita recursos
econòmics per poder desenvolupar la
seva missió, però el més necessari és
que ho sentim com a cosa nostra.
La parròquia no és “cosa·” només del
mossèn, ni la diòcesis només del
bisbe. És casa i “cosa” de tots
nosaltres.
És la “nostra “parròquia, la “nostra”
Església i en ella hem rebut tant!!
El terme “Germanor” que dona nom a
la campanya, fa referència a aquesta
actitud de responsabilitat compartida
en la missió de l’Església, feta més
concreta a la diòcesi i a la pròpia
parròquia.
Una implicació que suposa també, no
només la part econòmica, sinó la
disponibilitat per ajudar els diversos
àmbits de la vida parroquial:
celebracions, catequesis, grups de
formació i de pregària, Càritas i
diverses activitats que s’organitzen.
Dins encara d’aquest Centenari del
nostre temple parroquial, recordem el
lema proposat : fer de la parròquia
“casa i escola de comunió.”, on sentim
com a nostre tot el que passa en la
vida d’aquesta comunitat.
La jornada de Germanor és un gest
més on demostrem aquesta fraternitat
i aquest sentir-nos família de fe.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Reunió del Consell de Pastoral
Parroquial.- El dimecres, dia 19, a les 20 h. i
al Saló parroquial ens trobarem els membres
del Consell de Pastoral per concretar les
activitats d’aquests últims mesos del Centenari.

Calendaris parroquials. Ja tenim els
calendaris parroquials per l’any 2015. Podeu
passar pel despatx a recollir-los abans o
després de casa missa.

Obres parròquia .El total d’aquesta fase es
de 6.140 € als que hem de sumar el 21%
d’I.V.A. i això és un total de 7.429 €.Gràcies als vostres donatius hem recollit fins ara
5.055 €. A la cartellera trobareu la relació de
donatius que van arribant

Oferir misses pels nostres difunts. A
partir d’ara podeu passar pel despatx per
anotar les misses per les vostres intencions per
l’any 2015.
Butlletes per la rifa de la panera de
Nadal. Com cada any les catequistes
organitzen aquesta activitat. Ja estan a la venda
el números.- També agraïm si podeu ajudar a
vendre’ls.

Loteria. Estan a la venda el dècims de loteria
del número que juga al parròquia aquest any.
El preu de cada dècim és de 23€.

Voluntaris pel gran recapte.- Els dies 28 i
29 d’aquest mes de novembre s’organitza, altra
vegada, el gran recapte d’aliments per als més
necessitats, als supermercats.- A la parròquia li
han destinat el SPART . Necessitem voluntaris
per recollir els aliments. En torns de 2 hores. A
la cartellera podeu apuntar-vos.

El vostre rector

Diumenge XXXIII del Temps de durant l’any.

Senyor, Déu nostre, feu que puguem servir-vos sempre amb el goig as
l’ànima, perquè la felicitat només és plena i perdurable, quan us servim a
vós, autor de tots els bens.

EL HOMBRE Y EL MUNDO
Un científico, que vivía preocupado con los
problemas del mundo, estaba resuelto a
encontrar los medios para aminorarlos.
Pasaba días en su laboratorio en busca de
respuestas para sus dudas.
Cierto día, su hijo de 7 años invadió su
santuario decidido a ayudarlo a trabajar. El
científico, nervioso por la interrupción, le pidió
al niño que fuese a jugar a otro lugar. Viendo
que era imposible sacarlo, el padre pensó en
algo que pudiese darle con el objetivo de
distraer su atención.
De repente se encontró con una revista en
donde venía el mapa del mundo ¡Justo lo que
precisaba!. Con unas tijeras recortó el mapa
en varios pedazos y junto con un rollo de cinta
se lo entregó a su hijo diciendo: -”Como te
gustan los rompecabezas, te voy a dar el
mundo todo roto, para que lo repares sin
ayuda de nadie”.
Entonces calculó que al pequeño le llevaría
días componer el mapa, pero no fue así.
Pasadas algunas horas, escuchó la voz del
niño que lo llamaba calmadamente. -”Papá, ya
hice todo, conseguí terminarlo”.

SANTORAL

Al principio el padre no dio crédito a las palabras
del niño. Pensó que sería imposible que, a su
edad, hubiera conseguido recomponer un mapa
que jamás había visto antes. Desconfiado, el
científico levantó la vista de sus anotaciones con
la certeza de que vería el trabajo digno de un
niño.
Para su sorpresa, el mapa estaba completo.
Todos los pedazos habían sido colocados en
sus debidos lugares. ¿Cómo era posible?
¿Cómo el niño había sido capaz?
-Hijito, tú no sabías cómo era el mundo, ¿cómo
lograste armarlo?
-Papá, yo no sabía cómo era el mundo, pero
cuando sacaste el mapa de la revista para
recortarlo, vi que del otro lado estaba la figura de
un hombre…
Así que dí vuelta a los recortes y comencé a
recomponer al hombre, que si sabía como era.
Cuando conseguí arreglar al hombre, di vuelta la
hoja y vi que había arreglado al mundo.
El mundo no mejorará sino mejora primero el
corazón del hombre.

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

Santa Isabel de Hungría

17

San Odón

18

San Crispín

19

San Octavio

20

Presentación de Sta.Maria

21

Santa Cecilia

22

Santa Margarita

23

“El amor perfecto
tiene esta fuerza: que
olvidamos nuestro
contento para
contentar a quienes
amamos.”.
Santa Teresa de Jesús

dilluns,

17

8’00 h. Suf. Vicente Alumbreros i Carmen Pantoja
19’30 h. Suf. Josefa Gombau

dimarts, 18

8,00 h Suf. Esteban i Claus
En acció de gràcies a Sant Josep.
19’30 h Suf. Manuela Vellón Fernández (aniv.)
En acció de gràcies al Sagrat Cor de Jesús.

dimecres, 19

8,00 h.
19,30 h.

dijous, 20

8,00 h.
19300 h. Suf. Pepita Niño Sánchez
Suf. Joan Forés i familiars difunts.

divendres, 21

8,00 h. En acció de gràcies.
19’30 h Suf. José Font Estrada (aniv.)

dissabte, 22

8,00 h. Suf. Difunts família Llorca-Bahima
19,30 h. Suf. José Carles Carles (aniv.)
Suf. María Pallarés Primé

Diumenge, 23

9’00 h Per tot el poble
12,00 h. Suf. Carmen Ayora Córdoba.
19’30 h.

