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Del 16 al 22 de febrer

¿QUÈ ÉS PERDONAR?
És molt interessant l’etimologia de la
paraula “perdonar”. Ve del prefix “per”
(indica una acció completa i total) i de
“donare” que en llatí significa: regalar.
De tal manera que el perdó és un acte
de completa generositat per part del
qui l’atorga.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Lectio Divina.- El dilluns, dia 17, a les 20 h. i
al saló parroquial tindrem la reunió quinzenal
d’aquest grup de formació cristiana. El tema que
estem tractant és “LA MISSA PAS A PAS”. Esteu
tots convidats. Crec que és un tema que a
catequistes i a tots ens interessa conèixer més
profundament,

Originàriament “perdonare” significava
que se li regalava al deutor allò que
devia.

Dimarts “Dia d’adoració contínua”. El

És difícil perdonar així. Humanament
parlant: molt difícil. Però amb Déu
podem vèncer aquesta dificultat fins a
arribar a “perdonar de cor al nostre
germà” tal
, com Jesús ens ho demana.

Grup 30/40. El dimarts, dia 18. A les 20:30 h. i

¿Quin és el camí per a aprendre? No hi
ha altre que la pròpia experiència. És a
dir: rebre jo el perdó de Déu
freqüentment i el dels altres. S’aprèn a
perdonar quan es reconeix que un mateix
s’equivoca
i peca moltes vegades i,
.
malgrat tot, Déu et torna a donar
l’oportunitat de començar de nou.
Saber-se pecador i necessitat de perdó
i, a l’hora, perdonat per gràcia (és a
dir: gratis), és el camí per poder
perdonar
- als altres de la mateixa
manera.
Regalem el nostre perdó a qui ens ha
ofès. Regalem-lo. No esperes res a
canvi. Fes-ho gratis. Trauràs una gran
càrrega de la vida d’aquella persona
que t’ha pogut ofendre i aixecaràs la
llosa que oprimeix la teva ànima. El
perdó allibera al qui el dona i al qui el
rep. I així podrem resar coherentment
el parenostre.
.

Mossèn Ramon

dimarts dia 11, tornarem a viure una diada
d’adoració al Senyor des de les 10 del matí fins
les 19 h. de la tarda.

al saló parroquial tindrem també la reunió
quinzenal de formació dels membres d’aquest
grup.

Dates de les celebracions de les
Primeres Comunions i de les
Confirmacions a la nostra parròquia.
Primeres Comunions:
- Diumenge 10 de maig a les 12 h.
- Diumenge 24 de maig a les 12 h.
- Diumenge 31 de maig a les 12 h.
Confirmacions:
- Divendres 15 de maig a les 19:30 h.

Confirmació per adults. Cada any, per
aquest temps, comença la inscripció per als
adults que volen rebre la Confirmació en aquest
any. Estar confirmat és necessari per a ser padrí
o padrina de baptisme o de confirmació, com
també per poder rebre el sagrament del
Matrimoni. Pot haver persones majors que no
l’han rebut i que el volen rebre ara.
Els qui esteu interessats podeu passar pel
despatx parroquial on rebreu més informació.

Diumenge VI del temps de durant l’any

Oh Déu, vós prometeu d’habitar en els nets i humils de cor; feu que, per
la vostra gràcia, siguem dignes de la vostra estada en nosaltres.

LAS VIRTUDES (II)
¿Cuáles son las principales virtudes
adquiridas?
Las virtudes adquiridas, llamadas
también virtudes morales, se
reagrupan en torno a cuatro virtudes
fundamentales, llamadas cardinales, y
que son la prudencia, la justicia, la
fortaleza y la templanza.
¿Qué es la prudencia?
La prudencia es la virtud que nos
dispone para comprender en toda
circunstancias lo que hay que hacer.
¿Qué es la justicia?
La justicia es el firma propósito de dar
a cada uno lo que le es debido.
¿Qué es la fortaleza?
La fortaleza es la constancia para
alcanzar el bien y la capacidad de
superar los obstáculos que a ello se
oponen.

SANTORAL

¿Qué es la templanza?
La templanza es el pleno dominio de sí
mismo que nos pone en condición de no
dejarnos vencer por los placeres de los
sentidos.
¿Cuál es la utilidad de estas virtudes?
Las virtudes cardinales, y en general todas
las otras virtudes morales ligadas a ellas,
nos permiten cumplir el bien prontamente,
con naturalidad y con alegría.
¿Es posible hacer el bien sin las
virtudes?
Sin las virtudes el hombre puede hacer
alguna acción buena, si quiere, pero la
mayoría de las veces puede hacerlo sólo
con fatiga y con esfuerzos, por lo cual no
puede ser constante en el bien.

(Cf. https://www.aciprensa.com/moral/virtudes.htm)
.

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA
dilluns, 17

Santos fundadores
Servitas

17

San Eladio

18

San Álvaro de Córdoba

19

San Eugenio

20

San Pedro Damián

21

Cátedra de San Pedro

22

San Policarpo

23

.
dimarts, 18

dimecres, 19

dijous, 20

divendres, 21

“Dios es
la patria
del alma”
San Agustín

8’00 h
19’30 h Suf. Salvador Aliau (aniv.)
8’00 h.
19’30 h Suf. Salvador Aliau (aniv.)
8’00 h
19’30 h

Suf. Salvador Aliau (aniv.)
Suf. Carmen Pallarés Gasa (aniv.)

8’00 h
19´30 h Suf. Pepita Niño i Pedro Gómez
Suf. Joan Forés i familiars difunts,
8’00 h.
19’30 h Suf. Juan Antonio Giménez Mora
Suf. José Carles Carles

dissabte, 22

8’00 h
19’30 h. Suf. Difunts família Sauch-Montrós/Viladot-Castell
Suf. Cinta Sesé Ferré i Modesto Pino Sesé
.

Diumenge, 23

9’00 h. Suf. Difunts família Albacar-Alegret
12’00 h Suf. Pepito Valls (aniv.)
19:30 h. Per tot el poble.

