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Del 12 al 18 de maig

ELS VOLUNTARIS DE CÀRITAS
Un reportatge a la televisió mostrava
amb molta cruesa el nivell de pobresa
en una gran capital i la realitat dels
menjadors socials que són una ajuda
important per les persones sense
recursos.
En aquest reportatge tots els menjadors
estaven vinculats a l’Església catòlica i
gestionats per voluntaris que, fent torns,
aconsegueixen poder donar servei tots
els dies de la setmana.
Tota aquesta gent no són noticia als
diaris de cada dia, però això fa més
gran el seu mèrit.
Aquí, molt a prop nostre tenim la Casa
d’acollida que porten les Filles de la
Caritat i ,el menjador social de Càritas
Interparroquial i altres serveis que
atén Càritas per pal·liar les necessitats
dels més pobres. Però ens calen més
voluntaris per portar-ho a terme.
La crisi econòmica va abocar a molta
gent a la precarietat que encara perdura
i, mentre. els grans i poderosos busquen
solucions per pal·liar-ho, nosaltres no
podem restar amb els braços creuats.
La solidaritat, el compartir, l’ajuda
desinteressada són elements
constitutius de la nostra fe cristiana.
L’amor al
- proïsme és el distintiu de la
fe autèntica.
Potser no podem solucionar-ho tot.
Però sí que, amb la nostra ajuda,
podem que algú pugui passar un dia
millor que ahir, reben una acollida que
escolti la seva situació amb afecte i tenint
quelcom per menjar, roba neta per a ells
o els seus fills
Des d’aquí un reconeixement a tots els
voluntaris que fan possible un món
més humà, més cristià..
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Mare de Déu de Fàtima. Dilluns, dia 13, és la
festa de Mare de Déu de Fàtima. A la missa del matí i
de la tarda ho celebrarem.

Dimarts “Dia d’adoració contínua”. Com cada
dimarts, tornarem a viure una diada d’adoració al
Senyor des de les 10 del matí fins les 19 h, de la tarda.
A l’hora que puguem passem una estona amb el
Senyor. Ell ens espera i nosaltres ho necessitem,

Assaig per les Primeres Comunions. De
dilluns a divendres, tots els dies a les 17:30 h. i a
l’església, tindrem l’assaig per la celebració del
diumenge.

Celebració de la Primera Comunió. El
diumenge, dia 19, a les 12 h. tindrem la celebració del
primer torn de Comunions. Els nens i nenes que la
faran aquests diumenge han d’estar a les 11:45 a
l’entrada de l’església,

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. Dilluns, 13 de maig, amb combinació amb les
tres darreres xifres del número premiat al sorteig de
l’O.N.C.E , coneixerem al guanyador o guanyadora
d’aquesta panera. Qui tingui el número premiat que el
porti a la parròquia i li farem entrega del premi,

Mes de Maria. Tots els dies abans de la missa de la
tarda tenim aquest moment de pregària demanant
l’ajuda de la nostra Mare del cel.

Mossèn Ramon

Diumenge IV de Pasqua

Déu omnipotent i etern, conduïu-nos al goig del vostre Regne i feu que la
feblesa del vostre ramat arribi allà on ha arribat la fortalesa del seu Pastor.
.

El 13 DE OCTUBRE DE 1917
El 13 de mayo de 1917, la Virgen se aparece por
primera vez a 3 pastorcitos, en Fátima. Les pide
que vengan durante 6 meses los días 13 de cada
mes.
“Sexta y última aparición. 13 de octubre de 1917.”
En este día hay 70,000 personas. La aparición dice
a los tres niños: "Yo soy la Virgen del Rosario.
Deseo que en este sitio me construyan un templo y
que recen todos los días el Santo Rosario".
Lucía les dice los nombres de bastantes personas
que quieren conseguir salud y otros favores muy
importantes. Nuestra Señora le responde que
algunos de esos favores serán concedidos y otros
serán reemplazados por favores mejores. Y añade:
"Pero es muy importante que se enmienden y que
pidan perdón por sus pecados".
Y tomando un aire de tristeza la Sma. Virgen dijo
estas sus últimas palabras de las apariciones: QUE
NO OFENDAN MAS A DIOS QUE YA ESTA
MUY OFENDIDO (Lucía afirma que de todas las
frases oídas en Fátima, esta fue la que más le
impresionó).
La Santísima Virgen antes de despedirse señaló
con sus manos hacia el sol y entonces los 70,000
espectadores presenciaron un milagro
conmovedor, un espectáculo maravilloso, nunca
visto: la lluvia cesó instantáneamente (había

llovido desde el amanecer y era mediodía) las nubes
se alejaron y el sol apareció como un inmenso globo
de plata o de nieve, que empezó a dar vueltas a gran
velocidad, esparciendo hacia todas partes luces
amarillas, rojas, verdes, azules y moradas, y
coloreando de una manera hermosísima las lejanas
nubes, los árboles, las rocas y los rostros de la
muchedumbre que allí estaba presente. De pronto el
sol se detiene y empieza a girar hacia la izquierda
despidiendo luces tan bellas que parece una
explosión de juegos pirotécnicos, y luego la multitud
ve algo que la llena de terror y espanto.
Ven que el sol se viene hacia abajo, como si fuera a
caer encima de todos ellos y a carbonizarlos, y un
grito inmenso de terror se desprende de todas las
gargantas. "Perdón, Señor, perdón", fue un acto de
contrición dicho por muchos miles de pecadores.
Este fenómeno natural se repitió tres veces y duró
diez minutos. No fue registrado por ningún
observatorio astronómico porque era un milagro
absolutamente sobrenatural.
Luego el sol volvió a su sitio y los miles de
peregrinos que tenían sus ropas totalmente
empapadas por tanta lluvia, quedaron con sus
vestidos instantáneamente secos. Y aquel día se
produjeron maravillosos milagros de sanaciones y
conversiones.”
(www.ewtn.com/spanish/saints/Fátima_5_13.htm)

SANTORAL

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

Ntra. Sra. De Fátima

13

San Matías

14

San Isidro

15

San Honorato

16

San Pascual Bailón

17

San Juan I, .papa

18

San Pedro Celestino

19

dilluns, 13

8’00 h
19’30 h. Suf. Difunts família Izquierdo

dimarts, 14

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

dimecres, 15

8’00 h
19’30 h Pels qui reben a casa la capella de la Sgda.Família

dijous, 16

8’00 h
19´30 h Suf. Carmen Bargalló (aniv.)

.
divendres, 17

“Decís vosotros que
los tiempos son
malos. Sed vosotros
mejores y los tiempos
serán mejores.
Vosotros sois el
tiempo”. San Agustín

8’00 h
19’30 h Suf. Difunts família Boix

dissabte, 18

8’00 h
19’30 h. Suf. Isabel Piñol Pallarés (aniv
Suf. Difunts família Sauch-Montrós/Viladot-Castell
Suf. Mario Chaverri i familiars difunts.

Diumenge, 19

9’00 h. Suf. Pedro Chertó March
Per tot el poble
12’00 h Suf. Francisco Roig (aniv.)
Suf. Carmen Caraballo (aniv.)
19:30 h. Suf. Mn. Javier Obón.
.
.

