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Del 24 al 30 de maig

ESPIRITUAL ?
Quan parlem d’una persona molt
espiritual sovint ho entenem com d’algú
dedicat molt a la pregària i amb poc
contacte amb les coses d’aquest món.
Però ¿qui és veritablement una persona
espiritual? ¿De qui podem dir
pròpiament que és espiritual?
D’aquell o aquella que es deixa portar
per l’Esperit Sant.
Qui segueix les mocions de l’Esperit de
Déu es converteix en “espiritual” de
veritat ja que, el mateix Esperit Sant,
vessa sobre nosaltres el do de l’amor
que ens mou a estimar Déu per damunt
de tot i als altres com Jesús ens ha
estimat.
Així la persona espiritual és la més
compromesa en l’ajuda i servei al
proïsme i en la relació amb el Senyor
per mitjà de la pregària i la vida litúrgica.
Aquest Esperit Sant que hem rebut en
el baptisme i la Confirmació ens qui ens
empeny a estimar, és el defensor que
Jesús ens va prometre, és qui ens ajuda
a recordar i reviure tot el que Jesús va
dir., és qui santifica l’Església i cadascú
dels cristians, és qui ens ajuda a pregar
com cal, és qui fa possible que puguem
dir “Jesús, és el Senyor”.!
L’Esperit Sant, tercera persona de la
Santíssima Trinitat, Déu amb el Pare i el
Fill, és qui ens porta pel camí de la
santedat que és l’únic camí propi del
cristià,.
“Si vivim gràcies a l'Esperit, comportemnos d'acord amb l’Esperit”(Ga.5,25)
Deixem-nos guiar, portar per l’Esperit!!
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Missa de la festa de la Mare de Déu
del Coll de l’Alba.- Aquest diumenge dia 24,
a les 17 h. Santa Missa, processó i benedicció
del terme.

Reunió del Consell de Pastoral
Parroquial.- El dimarts, dia 26, a les 20’15 h. i
al saló parroquial ens reunirem el Consell de
Pastoral per programar la festa de Corpus i
altres aspectes de la pastoral de la parròquia.

Grup 30/40.- El dimecres dia 27, a les 21 i al
Saló Parroquial ens reunirem els membres
d’aquest grup en la nostra trobada quinzenal.

Grup d’Oració i Amistat.- El dimecres, dia
27, a les 16 h. i a la capella de la clínica Terres
de l’Ebre tindrem la reunió mensual d’aquest
grup
Vida Creixent..- El dijous dia 28, a les 16h. i
al saló parroquial tindrem la reunió mensual
d’aquest grup de formació.
.Jornada Pro Orantibus.- En la solemnitat
del la Santíssima Trinitat que, aquest any
celebrem el diumenge 31 de maig, escau la
jornada Pro orantibus en la preguem i tenim
present a les monges i monjos de clausura i
donem gràcies a Déu pel seu testimoni de vida
dedicada exclusivament a Déu. El dissabte dia
30 des de les 16 h., fins a les 18’30 celebrarem
a nivell diocesà aquesta jornada al monestir de
Carmelites de Jesús-Tortosa.

Peregrinació a Assís i a Roma. Està
oberta la inscripció per aquest viatge que
organitza la parròquia., Podeu passar pel
despatx per informar-vos

El vostre Rector

Diumenge de Pentecosta

Oh Déu, vós per mitjà del misteri que avui celebrem santifiqueu tota l’Església,
enmig de pobles i nacions. Vesseu arreu de la terra els dons de l’Esperit Sant i
repetiu en els cors dels qui creuen en vós allò que la vostra bondat divina va
obrar als inicis de la predicació de l’Evangeli.

¿POR QUÉ GRITAMOS CUANDO NOS ENFADAMOS?
Un día un sabio preguntó a sus
discípulos lo siguiente:
- ¿Por qué la gente se gritan cuando
están enojados?

enojados estén, más fuerte tendrán que
gritar para escucharse uno a otro a través
de esa gran distancia.

Los hombres pensaron unos momentos:
- Porque perdemos la calma – dijo uno
– por eso gritamos.
- Pero ¿por qué gritar cuando la otra
persona está a tu lado? – preguntó una
vez más ¿No es posible hablarle en voz
baja? ¿Por qué gritas a una persona
cuando estás enojado si la tienes al
lado físicamente?
Los hombres dieron algunas otras
respuestas pero ninguna de ellas
satisfacía al maestro.

Continuó: – Cuando se enamoran más
aún, qué sucede? No hablan, sólo
susurran y se vuelven aún más cerca en
su amor. Finalmente no necesitan
siquiera susurrar, sólo se miran y eso es
todo. Así es cuan cerca están dos
personas cuando se aman.
Luego el sabio concluyó: Cuando
discutan no dejen que sus corazones se
alejen, no digan palabras que los
distancien más, llegará un día en que la
distancia sea tanta que no encontrarán
más el camino de regreso.

Finalmente él explicó: – Cuando dos
personas están enojadas, sus
corazones se alejan mucho.
Para cubrir esa distancia deben gritar,
para poder escucharse. Mientras más

SANTORAL

Luego preguntó: – ¿Qué sucede cuando
dos personas se enamoran? Ellos no se
gritan sino que se hablan suavemente,
por qué? Sus corazones están muy
cerca. La distancia entre ellos es muy
pequeña.

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Gregorio VIII

25

San Felipe Neri

26

San Agustín de
Canterbury

27

San Germán

28

San Félix y Sant Voto

29

San Fernando

30

Visitación de la Virgen
María a Santa Isabel

31

"Las tres cuartas
partes de personas
que diariamente
encontramos
tienen sed de
simpatía."
Noel Clarasó

dilluns, 25

dimarts,

26

8’00 h.
19’30 h.
8,00 h
19’30 h En acció de gràcies

dimecres, 27

8,00 h.
19,30 h. Suf. Teresa, Encarnación i Agustina Pla Forés.

dijous, 28

8,00 h.
19’30 h Suf. Maria Rovira

divendres, 29

8,00 h.
19,30 h. Suf. José Lafarga Fabregat
Suf. Difunts família Babs

dissabte, 30

8,00 h. Suf. Difunts família Llorca-Bahima
19 30 h. Suf. Dffunts família Albiol-Fraile
Suf. Josep Mª Saura Prades i familiars difunts.

Diumenge, 31

9’00
Per tot el poble
12’00 h. Suf. Difunts família Baulenas-Biarnés
19,30 h.

