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Del 5 a l’11 de maig

¿QUAN HEM D’ANAR A MISSA?
Amb quina freqüència un catòlic ha
de participar de l’Eucaristia?
He quedat meravellat de la resposta
que dona el Youcat a aquesta pregunta
en el número 219. La seva profunditat
expressada amb un llenguatge clar
m’ha empès a posar-la aquí amb les
mateixes paraules. És com segueix:
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Lectio Divina. El dilluns, dia 6, a les 20 h. i al saló
parroquial tindrem la reunió d’aquest grup de formació
i aprofundiment en la fe,

Reunió Catequistes de Comunió: El dilluns, dia
6, a les 18:30 i al despatx parroquial ens trobarem les
catequistes dels dos cursos de comunió per concretar el
final de curs i l’inici dels assajos de la celebració.

Grup 30/40. El dimarts, dia 7, a les 20:30 h. i al saló
“Tots els diumenges i festes de
precepte un catòlic té l’obligació de
participar en la missa. Però el qui
busca de debò l’amistat de Crist
respon tant sovint com pot al convit
personal de Jesús al Sopar”
,

I continua dient el Youcat: “Ben mirat,
el terme ‘precepte dominical’ és per
a un veritable cristià una expressió
inadequada, tant com ho seria un
‘precepte de petó’ per a un veritable
enamorat; ningú no pot tenir una
relació .viva amb Crist si no va allà
on Ell l’espera; per això per als
cristians la missa és des dels temps
antics el ‘cor del diumenge’ i la cita
més important de la setmana.”
Remarcant
la importància i
l’obligatorietat de la missa del
diumenge ens invita, als qui busquem
de debò l’amistat de Crist, a no quedarnos només amb l’obligació dominical
sinó a participar de l’eucaristia també
entre setmana “tant sovint com
puguem”. Es tracta d’una qüestió de fe
i d’amor al Senyor no solament per
complir. Aquí la devoció va més enllà
que l’obligació.
Mossèn Ramon

parroquial també ens reunirem amb els membres
d’aquest grup de formació i aprofundiment en la fe,

Dimarts “dia d’adoració contínua”. El proper
dimarts, , a les 10 h tindrem l’exposició solemne del
Santíssim, fins a les 19 h. El primer dia va ser una font
de gràcia i benedicció que continuarà cada dimarts.
Donem-ho a conèixer a les nostres amistats i familiars,

Reunió de Catequistes de Confirmació. El
dimecres, dia 8, a les 18’30 h i al despatx parroquial
ens trobarem per concretar el final d’aquest curs de
catequesis i altres iniciatives,

Restauració de l’altar del Sagrat Cor de
Jesús. Ha començat ja la restauració de la imatge del
Sagrat Cor. Seguiran les de Sant Francesc i Sant
Antoni Mª Claret i, després, tot el retaule. Ens van
arribant els donatius per aquesta finalitat. Si algú el vol
fer per transferència, el número de compte és aquest:
ES8301824354150200064884. Indiqueu “Sagrat
Cor”.

Rifa de la “panera” per la restauració de
l’altar.- Queden encara uns quants números per
vendre. El sorteig serà el dilluns dia 13 (festivitat de la
Mare de Déu de Fátima) amb combinació amb el
sorteig diari de l’ O.N.C.E.
Hi ha dos maneres d’ajudar: comprant-ne i venent-ne

Mes de Maria. Tots els dies abans de la missa de la
tarda

Diumenge III de Pasqua
Oh Déu, feu que el vostre poble exulti sempre de veure’s espiritualment rejovenit; que
els qui ara s’alegren de sentir-se restituïts a la dignitat de fills esperin el dia de la
resurrecció amb l’esperança segura del goig etern.
.

EL MES DE MAYO, MES DE LA VIRGEN MARÍA
El Papa Francisco recordó que en muchos
países del mundo mayo es el mes de María,
la Madre de Dios, quien nos acompaña y
protege “en el combate en contra las fuerzas
del mal”.
El Santo Padre escribió estas palabras en su
cuenta de Twitter @pontifex. “En muchos
países, mayo es el mes de María. La Madre
de Dios nos acompaña, y protege a los
cristianos en el combate contra las fuerzas
del mal. Encomendémonos a ella y oremos
por la Iglesia y por la paz en el mundo”,
alentó.
En varias ocasiones el Pontífice ha resaltado
el papel de María en el combate contra el
mal.
En una Misa celebrada en la Basílica de
Santa María La Mayor de Roma en enero de
2018, el Pontífice explicó que “donde la
Virgen habita, el diablo no entra en esa casa”.
“La Madre custodia la fe, protege las
relaciones, salva en la intemperie y preserva
del mal. Allí donde la Virgen habita, el diablo
no entra en esa casa. Donde está la Madre, la
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perturbación no prevalece, el miedo no vence”,
explicó en esa ocasión el Papa.
Además, el Santo Padre señaló en la Misa del
12 de diciembre de 2018, fiesta de la Virgen de
Guadalupe, que María es una “escuela” en la
que los fieles aprenden a “caminar” hacia el
Reino de Dios y a cantar las maravillas del
“Señor”.
En otra ocasión, durante una Misa en la capilla
de la Casa Santa Marta realizada en
septiembre de 2016, el Papa Francisco destacó
que “nosotros los cristianos tenemos una
Madre, la misma de Jesús”, y bajo su manto
“no puede entrar el diablo”.
En esta línea, el Papa indicó que “en un mundo
que podemos llamar ‘huérfano’, en este mundo
que sufre la crisis de una gran orfandad,
nuestra ayuda es decir: ‘¡mira a tu Madre!’”.
“Tenemos a una Madre que nos defiende, nos
enseña, nos acompaña; que no se avergüenza
de nuestros pecados. No se avergüenza,
porque ella es Madre”, dijo.
(infovaticana.com/2019/05/04/mayo-mes-de-maria/)

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA
dilluns,

Ntra. Sra. De Belén

6

San Juan de Beverley

7

San Víctor

8

San Gregorio Ostiense

9

San Juan de Ávila

10

San Evelio

11

San Pancracio

12

“Dios no me ha
llamado a tener
éxito. Él me
llamó a ser fiel”
Madre Teresa de Calcuta

6

8’00 h Suf. Difunts família Adan-Ferrer/Morera-Carbó
19’30 h. Suf. José Aleixandri Piñol
Suf. Mª Cinta Benet Beltrán

dimarts, 7

8’00 h.
19’30 h

dimecres, 8

8’00 h
19’30 h Suf. Josep Mª Saura (aniv.)
Suf. Joan Malrás Viña
Suf. Pedro Alemañ (aniv.)

dijous, 9

8’00 h
19´30 h Suf. Carmen Bázquez Corbatón
Suf. José Baranda Lapiedra
Suf. Araceli-Andrés / Pilar- Juan

.
divendres, 10

8’00 h
19’30 h

dissabte, 11

8’00 h
19’30 h. Suf. Maribel Velázquez Santiago
Suf. Difunts família Casanova

Diumenge, 12

9’00 h. Suf. Difunts família Minguet-Itarte
12’00 h Pere tot el poble
19:30 h. Suf. Pepita Audí i José Aliau
Suf. Juan José Caballé (aniv.)

