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Del 15 al 21 de setembre

SÓN “FAMÍLIA” NOSTRA
El dissabte proper dia 21, celebrarem
amb goig la confirmació dels joves de la
nostra parròquia. El Sr. Bisbe els
imposarà les mans i els signarà amb el
Sant Crisma perquè rebin el do de
l’Esperit Sant.
Són joves que s’han preparat durant
dos anys venint cada setmana a la
catequesi. Hem de valorar això també.
Són joves que viuen enmig d’una
societat allunyada de Déu, rodejats
d’influències que no són precisament
evangèliques i enmig de companys
seus que “passen d’aquestes coses”.
Tot i això, volen confirmar-se.
Cal reconèixer
que són valents i tenen
,
criteri propi.
Ara necessiten trobar uns exemples de
cristians que vagin al davant i als
quals seguir. Necessiten una comunitat
que els aculli, els valori i els ajudi a ser
cristians.. Aquesta comunitat, aquests
cristians som nosaltres. Sí, nosaltres,
amb els nostres faltes i imperfeccions.
Podríem començar a acompanyar-los el
dia de la seva Confirmació,
Fem el possible per assistir a la Missa
d’aquest- dia!. Cantem-los ben fort:
“L’Esperit del Senyor vindrà a
vosaltres, no tingueu por...”.
Que quan entrin vegin que, a més dels
seus familiars, hi ha una altra família
parroquial que els estima, els valora i
prega per ells.
El dissabte, dia 21, aquests joves
necessiten de nosaltres per sentir-se
part d’una comunitat que és l’Església,
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Lectio Divina.- El dilluns dia 16, a les 20 h. i al
saló parroquial, reprenem les reunions de
formació i d’aprofundiment en la fe d’aquest grup.

Dia d’adoració contínua. El proper dimarts
dia 17, tenim l’adoració contínua, amb el mateix
horari i els mateixos torns. Des de les 10 del matí
fins les 19 h de la tarda.

Reunió del Consell de Pastoral. El dimarts
dia 17, a les 20:15 h. i al saló parroquial tindrem
la reunió del Consell de Pastoral de la parròquia ,
per preparar la propera festa de la Mare de Déu
del Roser i per oferir la programació pastoral
d’aquest nou curs que comencem.

Assaig de la Confirmació.- Els nois i noies
que han de rebre el sagrament de la Confirmació
el proper dissabte, han de venir a l’assaig el
dimecres, el dijous i el divendres d’aquesta
setmana a les 18 h.

Celebració de la Confirmació. El proper
dissabte, dia 21, a les 19:30 h. i la nostra
parròquia el Sr . Bisbe D, Enrique Benavent
conferirà el Sagrament de la Confirmació als
joves que s’han preparant durant dos cursos en la
catequesis pròpia d’aquest sagrament.
Tots els que pugueu, feu el possible per poder
assistir a aquesta Missa acompanyant als joves
de la nostra parròquia en aquest pas tant
important.
Es prou difícil per aquests joves optar per
confirmar-se davant del món d’avui. Per això que
troben en nosaltres una comunitat que els estima
i els valora i els acompanya amb els cants, la
pregària i la presència a la seva Confirmació.

Mossèn Ramon

Diumenge XXIV del Temps de durant l’any

Mireu-nos, Senyor i creador de totes les coses, feu que us servim de
tot cor i que experimentem la vostra acció salvadora
.

¿A QUIÉN QUIERES IMPRESIONAR?
Una vez, un joven estudió violín con
un maestro de renombre mundial.
Trabajó arduo durante varios años
para perfeccionar su talento y al fin
llegó el día cuando se le pidió que
diera su primer importante recital en
público, en la gran ciudad donde vivían
ambos, él y su maestro.

obstante, el talentoso joven violinista
tenía sus ojos fijos en un solo lugar. Al
fin, cuando un anciano en la primera
fila del balcón sonrió y asintió con su
cabeza en señal de aprobación, el
joven se calmó y brilló con alivio y
gozo.
¡Su maestro había alabado su trabajo!
Los aplausos de miles no significaron
nada hasta que él ganó la aprobación
del maestro.

Luego de cada selección que él
presentaba con gran habilidad y
pasión, el violinista parecía receloso
ante los grandes aplausos que recibía,
aún sabiendo que aquellos en la
audiencia eran astutos en la música y
no dados a aplaudir presentación
alguna que no fuera de calidad
superior. El joven actuaba como si no
pudiera escuchar el aprecio que era
derramado sobre él.

¿A quién intentas agradar hoy? Nunca
podrás agradar a todos, pero sí a
Aquel que es más importante, tu Padre
Dios. Mantén tus ojos en él y no
fracasarás.
Gálatas 1:10
¿Busco ahora el favor de los hombres
o el de Dios?

En el cierre del último número, los
aplausos fueron estruendosos y se
escucharon numerosos “Bravos”. No
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INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA
dilluns,

Santos Cornelio y
Cipriano

16

San Roberto Belarmino

17

Santas Sofía e Irene

18

San Jenaro

19

San Andrés Kim y San
Pablo Chong

20

San Mateo Apóstol

21

San Mauricio

22

16

8,00 h.
19’30 h

dimarts, 17

8’00 h.
19’30 h

dimecres, 18

8’00 h
19’30 h Suf. Mario Chaverri i familiars difunts.

dijous, 19

8’00 h
19´30 h Suf. Mn. Javier Obón

.
divendres, 20

“La virtud es
el resultado
de un hábito”
Aristóteles

8’00 h Suf. Difunts família Adan-Ferrer/Morera-Carbó
19’30 h Suf. Pepita Niño i Pedro Gómez
Suf. Joan Forés i familiars difunts.

.
dissabte, 21

Diumenge, 22

8’00 h
19’30 h. Suf. Difunts família Sauch-Montrós/Viladot-Castell
Suf. Ana Isabel Molina (aniv.)
.
9’00 h.
12’00 h Suf. Per tot el poble
19:30 h.
.

