
L’àrea de Recursos Humans (RR.HH.), 
és imprescindible avui a qualsevol 
empresa que tingui una estratègia de 
consolidació i creixement. 
 

És important la matèria prima; és 
important la maquinaria adequada, és 
important oferir un producte de qualitat, 
és important una bona cartera de 
clients...... Però el més important és la 
persona que realitza aquesta feina. 
I juntament amb una preparació adient 
és necessari que aquesta persona 
tingui “feeling” pel projecte de 
l’empresa. 
 

Al final l’èxit o el fracàs de tots els 
projectes depenen, en un tant per cent 
molt alt, de la implicació personal, és a 
dir, dels sentiments, de les emocions, 
de l’estima o el menyspreu, de la 
il·lusió o del passotisme de la persona 
que ho realitza. 
 

Sant Pau, davant de “l’empresa” 
encomanda per Jesús d’ evangelitzar, 
escriu als cristians de Filips: “tingueu els 
mateixos sentiments i el mateix amor els 
uns pels altres, unànimes i ben avinguts. 
No feu res per rivalitat ni per arrogància; 
amb tota humilitat, considereu els altres 
superiors a vosaltres mateixos. Que no 
miri cadascú per ell, sinó que procuri 
sobretot pels altres. Tingueu els mateixos 
sentiments que tingué Jesucrist.” 
(Filp.2,1-5) 
 

Per tirant endavant qualsevol projecte 
en l’Església, per complir el que Déu 
espera de nosaltres, es necessitarà 
sempre persones (recursos humans) 
amb els sentiments de Jesucrist. 
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Festa de Sant Martí de Porres (fray 
Escoba ).- Aquest any la festa cau en diumenge. 
Per això el dilluns a la missa de les 19:30, 
celebrarem la festa de Sant Martí de Porres, patró 
de les persones encarregades de la neteja de 
l’església.  
 
Dimarts “Dia d’adoració contínua”.  El 
dimarts dia 5, tornarem a viure una diada 
d’adoració al Senyor des de les 10 del matí fins 
les 19 h, de la tarda. 
 
Grup 30/40 .- El dimarts dia 5, a les 20:30 h. i al 
saló parroquial tindrem la trobada quinzenal 
d’aquest grup. 
 
Sentinelles d’intercessió . El dissabte, dia 9, 
a les 20:15 h. a l’acabar la missa de la tarda, ens 
trobarem un moment al saló parroquial per 
repartir les noves intencions de pregària. 
 
Misses pels difunts . Els qui vulgueu 
encomanar  ja les misses pels vostres difunts o 
per altres motius per al 2020, ja podeu passar pel 
despatx parroquial i les anotarem a l’agenda. 
 
Viatge Peregrinació a Toledo i al Cerro 
de los Ángeles . Del 5 al 7 de desembre 
realitzarem aquest viatge-peregrinació  en el 
centenari de la consagració al Sagrat Cor de 
Jesús. Preu 255 €. 
Per reservar plaça o per mes informació passeu 
pel despatx parroquial. 
 
Loteria i calendaris .- Tenim ja la loteria i els 
calendaris de l’any 2020. Els qui en vulgueu 
passeu pel despatx parroquial abans o despres 
de les misses. 
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San Carlos Borromeo   4 

Santos Zacarías e Isabel   5 

San Severo   6 

San Ernesto   7 

San Godofredo   8 

San Orestes   9 

San León Magno  10 

Grupos de formación y oración en nuestra parroquia  

“ Soy un niño 
pequeño, pero 
mi Padre es 
Todopoderoso” 
 
                   San Agustín 

SANTORAL 

dilluns,   4                8’00 h    
       19’30 h    
.                          
dimarts,   5               8’00 h.   
                      19’30 h   En acció de gràcies 

 
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   En acció de gràcies 

.. 
 
divendres,    8            8’00 h.  
           19’30 h  Suf. Jorge Marcos Querol 
          Suf. Mateu Simó 
 
dissabte,   9            8’00 h    Suf. Difunts família Llorca-Bahima 
                             19’30 h 
                
Diumenge, 10          9’00 h.   
      12’00 h   Suf. José Antonio Guarch. 
      19:30 h.  Per tot el poble 
        
                 . 
        .        
 

   INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA 

SENTINELLES D’INTERCESSIÓ .  Es un 
grupo de oración por la vida de la parroquia y 
por las actividades que en ella se realizan. 
Cada persona se compromete a rezar media 
hora cada día por las intenciones que les son 
propuestas a lo largo del año. Algunas veces 
son convocadas a un breve encuentro para 
repartir las nuevas intenciones que son 
secretas. 
 
RESPONSABLES DEL TURNO DE 
VELA EL DIA DE L’ADORACIÓN 
CONTÍNUA.- Todos los martes de 10 h hasta 
las 19 h. está expuesto el Santísimo 
Sacramento para la oración de todos los que 
quieran venir.  
Los responsables de cada turno, aseguran su 
presencia durante la hora que han escogido y 
hacen posible la atención y la acogida a las 
personas que entran si lo necesitan y cuidan de 
que el Santísimo no se quede nunca solo. 
 
 
Estos anteriores son grupos de formación y oración 
Hay otros grupos de “acción” que llevan a cabo 
diversas actividades en la parroquia y que en otra 
ocasión detallaremos aquí, para conocerlos e invitar 
también a todos a participar. Necesitamos de todos 
para todo. 
 

Hoy describimos aquí los temas que durante 
este curso pastoral 2019-2020 tratamos en 
los grupos de formación y oración que 
tenemos en la parroquia. 
Todos los grupos son abiertos a las persones 
que quieran venir a formarse como cristianos. 
La formación es muy importante para poder 
vivir mejor la fe  y dar razón de lo que 
creemos cuando nos pidan una respuesta. 
 
VIDA CREIXENT. Reunión el último jueves 
de cada mes, des de las 16 h. hasta las 17 h 
en el salón parroquial. El tema de este curso 
és:“Descobrir i viure les riqueses de la vellesa 
per una vida creixent” i de subtítol: “La força 
que ens mou a viure la vellesa” 
 
LECTIO DIVINA . Reunión cada quince 
días, los lunes de 20:15 a 21:15 h. en el salón 
parroquial. El tema de formación para este 
curso es: “La Misa explicada paso a paso”. 
 
GRUP 30/40.- Reunión cada quince días, 
los martes de 20;30 a 22 ’00 h. en el salón 
parroquial. Los temas para este curso son 
diversos. Escogidos entre varios de una lista. 
Ahora estamos estudiando la Teología del 
cuerpo según san Juan Pablo II. 


