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Del 10 al 16 de maig

ACABA EL DEJUNI EUCARÍSTIC
Després de dos mesos sense poder
combregar, a partir d’aquest dilluns dia
11 podrem
tornar a fer-ho.
,
Aquest dejuni forçat de no rebre al
Senyor en el sagrament, potser a fer
néixer en nosaltres un desig més gran de
l’eucaristia. Potser hem experimentant
que en tenim necessitat.
És profitós, de tant en tant, tornar als
orígens per recuperar l’essencial: les
ganes, la il·lusió de rebre a Jesús, la
puresa de cor i el desig d’estar amb
Déu i de viure unit a Ell.
Cap comunió hauria de ser freda o
rutinària. És cert que no tots els dies
estem amb la mateixa disposició
d’ànims ,però, per suplir això, caldria
que ens preparem una estona abans.
Tota la celebració de l’eucaristia és la
més gran pregària i preparació. Però
cal interioritzar i desitjar rebre al
Senyor també cadascú des del seu
cor.
.
Preparem
aquest gran encontre que
tenim cada diumenge i alguns cada dia
amb una estona de pregària a casa,
mentre venim a l’església i també
mentre estem a la fila esperant rebre el
Cos del Senyor. El desig de Déu
engrandeix
l’ànima i així Déu pot
omplir-te segons la teva capacitat fins
a vessar.
I, una vegada hem combregat,
recollim-nos en silenci i preguem a Qui
està dins de nosaltres. Tanquem els
ulls perquè en aquell moment el més
important no hi és a fora, sinó dins
nostre.
El fruit d’una bona comunió és una vida
de fe que actua per la caritat envers
Déu i els altres.
Mossèn Ramon
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Misses a partir del dilluns 11 de maig. A
partir del dilluns 11, ja podem celebrar la Santa
Missa i els altres sagraments però amb certes
restriccions.
Us he enviat a tots els qui he pogut una carta, on
explico aquestes mesures.
L’aforament permès en aquesta fase1, és de 1/3.
Aplicat al nostre temple vol dir que només es
permesa l’entrada a cada celebració a un total de
85 persones com a màxim.
Cal venir amb la mascareta posada des de casa i
observem les indicacions del servei d’ordre.
Els horaris seran els següents:
De dilluns a dissabte: 8:00 h. i 19:30 h.
Diumenges: 9:00 h., 12:00 h. i 19:30 h.
Totes les misses a la parròquia.

Confessions. També serà possible confessarse abans o després de les misses, al despatx
parroquial o a la sagristia, amb mascareta i
observant la distancia de seguretat.

Mare de Déu de Fàtima. El dimecres, dia 13,
és la festa de la Mare de Déu de Fàtima. Tant a la
missa del matí com a la de la tarda ho celebrarem
amb goig en aquest més dedicat a Ella.

Servei d’ordre misses dominicals. Per
indicar tot el necessari per complir les mesures
higièniques quan entrem al temple i durant la
celebració, hi ha 4 grups de servei d’ordre; un per
cada missa de diumenge. Per al grup del
diumenge a les 9 del matí i per al del diumenge a
les 19:30 de la tarda, necessitem algunes
persones més (menors de 70 anys) per poder
portar a terme tot el que és necessari. Els qui ens
pugueu ajudar, truqueu al meu mòbil: 616278741.
Gràcies.

Diumenge V de Pasqua

Oh Déu, vós ens heu redimit i ens heu fet la gràcia de ser els vostres fills;
mireu aquests fills que tant estimeu i concediu als qui creuen en Crist la
llibertat veritable i l’herència eterna.

SANTORAL

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA
dilluns, 11

San Anastasio

11

San Pancracio

12

Ntra. Sra. de Fátima

13

San Matías, apóstol

14

San Isidro,l abrador

15

San Ubaldo

16

San Pascual Bailón

17

.
dimarts, 12

8:00 h. Suf. Difunts família MInguet-Itarte
19:30 h Suf. Pepita Audí i José Aliau

dimecres, 13

8:00 h. Suf. Hna. Montserrrat Fernández
19:30 h Suf. Difunts família Izquierdo

dijous, 14

8:00 h.
19:30 h

divendres, 15

“Dios te quiere
como eres, pero te
ha soñado mejor
de lo que eres
ahora.
Puedes ser mejor.”

8:00 h.
19:30 h.

dissabte, 16

8:00 h.
19:30 h

Suf. Difunts família Carles-Carles

8:00 h.
19:30 h Suf. Difunts família Sauch-Montrós/Viladot-Castell
Suf. Carmen Bargalló (aniv.)

.
Diumenge, 17

9:00 h. Suf. Pedro Chertó March
12:00 h. Per tot el poble.
19:30 h.
.

