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Del 10 al 16 de maig

PREGAR AMB EL COR
Pregar, resar, és parlar amb Déu. Això
que pareix una obvietat, cal recordar-ho
sempre per no caure en una pregària
rutinària.
Amb les oracions vocals més conegudes
són les que, més sovint, podem caure en
aquesta rutina.
Quan resem un parenostre el credo,
l’avemaria, l’acte de contrició...estem
parlant amb Déu, li ho estem dient a
“Algú”.
Prendre consciència d’això ens ajudarà
a viure la pregària i la litúrgia en general,
amb més plenitud i ens sortirem
pacificats.
Preguem amb el cor, no només amb els
llavis. Que realment el que estic dient
amb la boca ho senti el meu cor. Com
canvia un parenostre, una avemaria
resada amb el cor!.
Les respostes de la missa, el sant Rosari
o els mateixos cants de l’Eucaristia han
de “sentir-se” per ser veritable pregària.
Quan se prega amb el cor descobrim el
sentit de tot el que estem diem i t’ha
dones que, amb una sola frase del
parenostre, per exemple, podries
fonamentar tota la teva vida.
Pregar amb el cor, és parlar amb Déu. I
aquesta pregària obri el nostre cor per
escoltar-lo a Ell i per rebre totes les
seves benediccions
Prova-ho!! Fes pregària des del cor.
Necessitaràs un ritme més lent però
compensarà tot el que descobriràs i
t’ajudarà a portar la vida a la pregària i la
pregària a la vida concreta.
Santa Teresa deia ” orar es tratar de
amistad con quien sabemos que nos
ama,”

any 2015

 977-50.01.30

nª 342

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

Grup 30/40.- El dimecres, dia 13, a les 21 h, i
al saló parroquial tindrà lloc la reunió de
formació i aprofundiment en la fe d’aquest grup.

Celebració del segon torn de
Primeres Comunions.- Serà, si Déu vol, el
proper diumenge dia 17 de maig a les 12 h.. Els
nens i nenes que rebran a Jesús per primera
vegada aquest diumenge, han d’estar a les
11’30 a l’entrada de l’església on hi haurà una
catequista que els acollirà.-

El dimecres dia 13, és la festa de la Mare
de Déu de Fàtima.- En aquest mes de Maria
celebrarem la seva festa i donarem gràcies per
la peregrinació del darrer any

Resar el Rosari aquest mes de maig.El mes de maig i el mes d’octubre oferim a
tothom la possibilitat de dirigir la pregària del
Rosari, a les 19 h, a la parròquia.- Els qui
vulgueu fer aquest servei passeu pel despatx
parroquial per concretar el dia que us vagi bé,
Peregrinació de la parròquia a Roma.Està previst que del 24 al 29 d’agost realitzem
des de la parròquia una peregrinació a Roma i
també a Asís. Els qui esteu interessats i vulgueu
més informació passeu pel despatx parroquial.
El viatge serà amb avió i per això cal tenir, el
més prompte possible, la confirmació dels qui
hem d’anar.

El vostre Rector

Diumenge VI de Pasqua

Oh Déu, vós prometeu d’habitar en els nets i humils de cor, feu
que, per la vostra gràcia, siguem dignes de la vostra estada en
nosaltres.

UN AÑO SANTO DE LA MISERICORDIA DIVINA
“El papa Francisco ha presentado en una
ceremonia solemne realizada este sábado (11
de Abril) por la tarde en la Basílica de San
Pedro, la bula que convoca el Jubileo
Extraordinario de la Misericordia, que lleva el
título de "Vultus Misericordiae" la cual se
compone de 25 puntos.
Un Año Santo que se celebra no sólo en
Roma, sino también en todas las demás
diócesis del mundo. O sea, la Puerta Santa
será abierta por el Papa en San Pedro el 8 de
diciembre y el domingo siguiente en todas las
iglesias del mundo. Otra de las novedades es
que el Papa da la posibilidad de abrir la Puerta
Santa también en los santuarios, meta de
tantos peregrinos.
La conclusión del año jubilar, indica la bula,
tendrá lugar "en la solemnidad litúrgica de
Jesucristo Rey del Universo, el 20 de
noviembre de 2016. En ese día, cerrando la
Puerta Santa, tendremos ante todo
sentimientos de gratitud y de reconocimiento
hacia la Santísima Trinidad por habernos
concedido un tiempo extraordinario de gracia.
Encomendaremos la vida de la Iglesia, la
humanidad entera y el inmenso cosmos a la

Señoría de Cristo, esperando que difunda su
misericordia como el rocío de la mañana para
una fecunda historia, todavía por construir con el
compromiso de todos en el próximo futuro”.
El deseo del Papa es que este Año Santo, vivido
también en el compartir la misericordia de Dios,
pueda convertirse en una oportunidad para "vivir
en la vida de cada día la misericordia que desde
siempre el Padre dispensa hacia nosotros. En
este Jubileo dejémonos sorprender por Dios. Él
nunca se cansa de destrabar la puerta de su
corazón para repetir que nos ama y quiere
compartir con nosotros su vida”.
La Bula además explica algunos aspectos
sobresalientes del Jubileo: primero el lema
"Misericordiosos como el Padre", a continuación
el sentido de la peregrinación y sobre todo la
necesidad del perdón. El tema particular que
interesa al Papa y que se encuentra en el punto
15 indica que las obras de misericordia
espirituales y corporales deben redescubrirse
"para despertar nuestra conciencia, muchas
veces adormecida ante el drama de la pobreza,
y para entrar todavía más en el corazón del
Evangelio, donde los pobres son los
privilegiados de la misericordia divina.".
(www.zenit.org)
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INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Evelio

11

San Pancracio

12

Ntra.Sr.a de Fátima

13

San Matias

14

San Isidro Labrador

15

San Ubaldo

16

San Pascual Bailón

17

“Dios nos habla
a veces tan claro
que parecen
coincidencias”.
Doménico Cieri

dilluns, 11

dimarts,

12

8’00 h. Pels qui reben a casa la capella de la Sgda. Família
19’30 h. Suf. Difunts família Casanova
Suf. Carmen Andreu Benet
8,00 h
19’30 h En acció de gràcies
Suf. Pepita Audí i José Aliau
En acció de gràcies al Sagrat Cor de Jesús

dimecres, 13

8,00 h.
19,30 h. Suf. Antonio Royo
Suf. Maria Caro i familiars difunts.

dijous, 14

8,00 h. Suf. Difunts família Adfán-Ferrer/Morera-Carbó
19’30 h

divendres, 15

8,00 h.
19,30 h. Suf. Dolors i Juan
Suf. Victòria Celma

dissabte, 16

8,00 h.
19,30 h. Suf. Difunts família Sauch-Montrós/Viladot-Castell

Diumenge, 17

9’00

Suf. Juan Antonio Serral i Francesc Serral
Suf. Lorenzo Izquierdo
12’00 h. Suf. Difunts família Baulenas-Biarnés
19,30 h. Suf. Per tot el poble.

