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Del 3 al 9 de febrer

ÉS VERITAT
Cada vegada que responem “Amén”
estem dient quelcom molt important i
cal que ho sapiguem per donar-li tota
la profunditat a aquesta paraula.
“Amén” prové de l’hebreu i implica
veritat, consistència, seguretat,
afirmació.
Dir “Amén” és dir: “Sí, és veritat,” i
també és com dir: ho accepto, ho
subscric, m’adhereixo.
El nostre amén és com una professió
de fe a tot el que es diu abans
d’aquesta paraula.- Amb aquesta
aclamació el poble s’uneix a tot el que,
en la pregària, el celebrant ha dit en
nom de tots.
,
“Amén també
significa la fidelitat de
Déu en complir les seves promeses
d’amor sobre els seus fills . Jesús és
“l’Amén” de Déu Pare pronunciat sobre
nosaltres.
I la darrera paraula amb que s’acaba la
Bíblia és precisament: “Amén”.
.
Podem comprendre
ara, perquè es
repeteix tantes vegades en la litúrgia i
especialment a la Missa.
“Es veritat”, “Així és”, “Ho crec”
“M’adhereixo” ... tot això diem amb
l’Amén.
Fem un esforç per pronunciar “alto i
claro” aquesta paraula en la Missa..
Amb convenciment, amb fe, amb amor.
Sobretot l’Amén del final de la pregària
Eucarística ( per Ell, amb Ell i en Ell , vós
Déu Pare omnipotent......)

I l’Amén de la comunió, quan el
sacerdot et diu: “El Cos de Crist”.
Que la nostra manera de viure sigui
també el nostre Amén a Déu.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Lectio Divina.- El dilluns, dia 4, a les 20:oo
h. i al saló parroquial tindrem la reunió
quinzenal d’aquest grup d’aprofundiment en la
fe.

Grup 30/40. El dimarts, dia 5. A les 20:30 h. i
al saló parroquial tindrem també la reunió
quinzenal de formació dels membres d’aquest
grup.

Pel·lícula sobre el “Padre Pio”. El
divendres dia 8 de febrer a les 21:00 h, al
Seminari. Aquesta pel·lícula-documental ens
mostrarà molts aspectes de la vida d’aquest
sant.

Festa de “Santa Àgueda” . El diumenge
vinent dia 10 de febrer, a la missa de les
12:00 celebrarem la festa de Santa Àgueda.
L’Associació de Dones del nostre barri
Ferreries- Sant Vicent, participarà en
l’Eucaristia en honor de la seva patrona.

Mans Unides. El diumenge dia 10 és la
Jornada de Mans Unides. Al darrera d’aquest
full trobareu tota la informació sobre aquesta
entitat de l’Església.
El divendres dia 8 de febrer és el dia del
dejuni voluntari que Mans Unides convoca
cada any com a celebració prèvia a la
Jornada que serà el diumenge.
El dejuni voluntari és una expressió de la
nostra fraternitat amb els més necessitats i
consisteix en destinar als més pobres els
diners de les meves privacions voluntàries.

Mossèn Ramon.

Diumenge IV del temps de durant l’any

Senyor, Déu nostre, feu que us estimem amb tot el cor i que també
estimem tots els homes amb una caritat sincera.

¿QUÉ ES “MANOS UNIDAS”?
Manos Unidas es la ONG de desarrollo de
la Iglesia Católica y de voluntarios
Trabajamos para apoyar a los pueblos del
Sur en su desarrollo y en la sensibilización
de la población española.

El destino universal de los bienes
El bien común
La solidaridad
La subsidiariedad

Nuestra misión es la lucha contra el hambre,
el subdesarrollo y la falta de instrucción y
trabajar para erradicar las causas
estructurales que las producen: la injusticia,
el desigual reparto de los bienes y las
oportunidades entre las personas y los
pueblos, la ignorancia, los prejuicios, la
insolidaridad, la indiferencia y la crisis de
valores humanos y cristianos.

Nuestra gestión de los recursos y nuestra
actuación diaria, se guía por los siguientes
valores instrumentales:
El voluntariado
La austeridad
La cultura de la paz
La cooperación y la coordinación con otras
organizaciones del sur
La calidad y la personalidad
La transparencia

Nuestra visión, cuyo fundamento es el
Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia,
es que cada persona, hombre y mujer, en
virtud de su dignidad, sea capaz de ser, por
sí mismo, agente responsable de su mejora
material, de su progreso moral y de su
desarrollo espiritual, y goce de una vida
digna.

Tanto la sede de los Servicios Centrales como la
de las 72 delegaciones están ubicadas en
España. Manos Unidas NO tiene ni oficinas, ni
delegaciones ni directivos fuera del territorio
español, salvo excepciones requeridas por el
trabajo con organismos oficiales (actualmente en
Filipinas, Senegal y Ecuador).

La cultura que orienta nuestra organización
se enfoca a la consecución de unos valores
finales:

Ninguna organización o institución puede alegar
que actúa en nombre o por delegación de

La dignidad de la persona

(www.manosunidas.org/organizacion)

SANTORAL

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA
dilluns,

San Andrés Corsini

4

Santa Águeda

5

San Pablo Miki y comp.

6

San Ricardo

7

San Jerónimo Emiliano

8

Santa Apolonia

9

Santa Escolástica

Manos Unidas fuera de España.

10

4

dimarts, 5

8’00 h
19’30 h

dimecres, 6

8’00 h
19’30 h Suf. José Aleixandri Piñol
Suf. Mª Cinta Benet Beltrán

dijous, 7

8’00 h.
19’30 h

divendres, 8

“La dulzura en el
hablar, en el
obrar y en
reprender, lo
gana todo y a
todos.” (San Juan Bosco)

8’00 h
19’30 h. Per les persones associades vives i difuntes de la
visita domiciliaria de la Sagrada Família

dissabte, 9

8’00 h
19’30 h.. .

8’00 h
19’30 h. Suf. Carmen Vázquez Cobatón
Suf. José Baranda Lapiedrsa

Diumenge,10

9’00 h. Per tot el poble
12’00 h
19’30 h.
.

