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Del 22 al 28 de

febrer

“NO ÉS QUALSEVOL COSA”
He llegit un cas real que m’ha recordat
aquelles paraules de Jesús a la dona
cananea: “Dona, que gran és la teva
fe”.
Una senyora major que, uns anys
enrere, no deixava mai d’acudir a la
Missa, ara, impossibilitada, en una
cadira de rodes la veia cada diumenge
per la televisió. Quan s’aproximava
l’hora de la missa televisada li deia a la
seva filla: “Vesteix-me amb el vestit
dels diumenges que vaig a missa”. . i
allí estava aquella dona, vestida amb
roba molt senzilla, però “mudada”,
neta i arreglada per al Senyor.. I quan
alguna veïna (que sempre hi ha) li deia
que no calia, ella responia: “La missa
no és qualsevol cosa”.
Aquest signe mostra una fe profunda,
arrelada en la pròpia vida i que es
manifesta en el detalls petits. És la fe
en la presència del Senyor en la Santa
Missa, en la importància de l’Eucaristia
com l’acte de culte més sagrat i
important la que es demostra en el
detall de com anar vestit, inclús si la
missa la mirava per la televisió.
Aquesta dona mai no sabrà que ha
sortir al full parroquial però ens és un
exemple i una ajuda.
Que l’Esperit Sant faci reviure en
nosaltres el do de la pietat que
consisteix en reconèixer la presència
de Déu i mostrar-li la nostra adoració ,
la nostra estima en petits detalls
d’amor com el d’aquesta dona.
Senyor, augmenteu-nos la fe i l’amor a
vós i que l’expressem en els petits
gestos i detalls del dia a dia.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Grup d’oració i amistat .El dimecres, dia
25, a les 16h. i a la Capella de la Clínica Terres
de l’Ebre, tindrà lloc la trobada mensual
d’aquest grup.

Grup 30/40. També el dimecres, dia 25, a les
21 h, i al Saló Parroquial ens trobarem els
membres d’aquest grup per la reunió quinzenal
de formació cristiana.

Vida Creixent.- El dijous, dia 26, a les 16 h. i
al Saló Parroquial tindrem la reunió mensual
d’aquest grup on estudiarem el tema que
correspon a aquest mes.

Reunió de catequistes de tots els
nivells.- El dijous, dia 26, a les 18’30 tindrem
la reunió de tots els catequistes de tots els
nivells per programar aquest trimestre.

Reunió pares de 2n. de Comunió. El
dijous, dia 26, a les 20 h,. i al Saló parroquial
tindrem la reunió dels pares dels nens i nenes
que faran la primera Comunió d’aquest mes de
Maig.

Reunió pares de 2n. de Confirmació. El
divendres, dia 27, a les 20’30 h. i al Saló
Parroquial ens trobarem amb el pares dels nois i
noies que han de fer la Confirmació aquest curs.

“24 hores per al Senyor”.- Els propers
dies 13 i 14 de març estem organitzant una
vivència d’adoració durant 24 al Senyor en el
Santíssim Sagrament.-Necessitem persones
que puguin oferir-se a estar un hora davant del
Senyor. Els qui pugueu passeu pel despatx i us
informarem.

El vostre Rector

Diumenge I de Quaresma

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

21 IDEAS PARA VIVIR LA CUARESMA
1. Procura ser amable con las personas con
quienes convives.
2. Haz un esfuerzo por dialogar en familia
sobre aquellos asuntos que convienen al
espíritu familiar.
3. Sé atento con tus semejantes. Y si
conduces, hazlo cristianamente.
4. Recorta las horas de televisión y el tiempo
dedicado a las redes sociales de Internet. En
cambio, amplía las de reflexión y oración.
5. Haz alguna lectura que te ayude a
profundizar tu fe.
6. Controla tus apetitos: dulces, refrescos,
tabaco, alcohol y sé más libre.
7. Dedica algún tiempo diario a la lectura de
la Palabra de Dios.
8. Lucha contra el malhumor y la tristeza.
Saborea lo bello de la vida.
9. Presta mayor atención a las personas que a
las cosas. En especial, quienes más lo
necesitan: ancianos, enfermos, necesitados.
Trátalos con cariño.
10. Comparte tu dinero un poco más con
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otros que tienen menos, a costa de caprichos,
chucherías, aperitivos, etc.
11. Mejora en el trabajo, consciente de tu
ideal cristiano.
12. Cuida la naturaleza como don de Dios,
evitando todo desorden.
13. Evita la crítica negativa, viendo y hablando
de lo positivo que puedes descubrir en cada
semejante.
14. Disminuye el consumo de alcohol
15. Fomenta la paz a tu alrededor. Prescinde
de enfados, violencias, malos modales,
groserías, insultos, etc.
16. Participa más en los actos y celebraciones
de la Comunidad y de los Sacramentos.
17. Di la verdad. Habla claro, sin hipocresías ni
mentiras.
18. Intenta hacer felices a los tuyos, con tus
detalles y cariños.
19. Reduce tu tiempo de uso del teléfono
móvil.
20. Participa en todas las celebraciones de
Cuaresma y Pascua.
21. Realiza un retiro Cuaresmal.

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Policarpo

23

San Modesto

24

San Donato

25

San Alejandro

26

San Baldomero

27

San Román

28

San Rosendo

1

“La virtud, el
estudio y la alegría
son tres hermanos
que no deben vivir
separados”
San Juan Crisóstomo

dilluns, 23

8’00 h. Suf. Manolo Miravalls
19’30 h.

dimarts, 24

8,00 h
19’30 h

dimecres, 25

8,00 h.
19,30 h.

dijous,

8,00 h. Intenció particular
19’30 h

26

.
divendres, 27

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

dissabte, 28

8,00 h. Suf. Difunta família Llorca-Bahima
19,30 h. Suf. José Lafarga Fabregat
Suf. Maria Rovira
Suf. Cinta Sesé Ferré i Modesto Pînos Sesé

Diumenge, 1

9’00 h

Suf. Pedro Belloví
Suf. Mariano Vinaixa
Suf. Paquita Domingo Pla
12,00 h. Suf. Pepito Valls
Associades Sgda. Família vives i difuntes
Suf. Pepita Sol
19’30 h. Per tot el poble

