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Del 24 al 30 de maig

¿ QUI ÉS DE DEBÒ “ESPIRITUAL”?
Quan parlem d’una persona molt
espiritual sovint ho entenem com d’algú
dedicat molt a la pregària i amb poc
contacte amb les coses d’aquest món.
Però ¿qui és veritablement una persona
espiritual? ¿De qui podem dir pròpiament
que és espiritual?
Espiritual prové d’ “Esperit”, per tant
l’autèntica persona espiritual és la que es
es deixa portar per l’Esperit Sant.
Qui segueix les mocions de l’Esperit de
Déu es converteix en “espiritual” de
veritat ja que, el mateix Esperit Sant,
vessa sobre nosaltres el do de l’amor
que ens mou a estimar Déu per damunt
de tot i als
, altres com Jesús ens ha
estimat.
Així la persona espiritual és la més
compromesa en l’ajuda i servei al
proïsme i en la relació amb el Senyor
per mitjà de la pregària i la vida litúrgica.
Aquest Esperit Sant que hem rebut en
.
el baptisme
i la Confirmació ens qui ens
empeny a estimar, és el defensor que
Jesús ens va prometre, és qui ens ajuda
a recordar i reviure tot el que Jesús va
dir., és qui santifica l’Església i cadascú
dels cristians, és qui ens ajuda a pregar
com cal, és qui fa possible que puguem
dir “Jesús,
és el Senyor”.
L’Esperit Sant, tercera persona de la
Santíssima Trinitat, Déu amb el Pare i el
Fill, és qui ens porta pel camí de la
santedat que és l’únic camí propi del
cristià,.
“Si vivim gràcies a l'Esperit,
comportemnos
d'acord amb l’Esperit”(Ga.5,25)
Deixem-nos guiar, portar per l’Esperit!!
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Dia d’adoració contínua. El dimarts dia 26
reprenem l’adoració contínua dels dimarts a la
nostra parròquia. L’horari com sempre des de les
10:00 h. fins les 19:00 h.
Necessitem venir a adorar al Senyor, a estar una
estona a la seva presencia. Demanar-li, donar-li
gràcies o, simplement, estar davant d’Ell per
trobar aquella pau que necessitem.
Recordem, convidem a les persones que
coneixem. No hi ha res com estar a la presencia
real de Jesucrist que comença amb cada Missa i
es perllonga en l’Adoració.

Rosari i mes de Maria. Cada dia a les 19:00 i
abans de la missa de la tarda, peguem amb la
pregària del Sant Rosari i amb les oracions
pròpies del mes de Maria.

Horaris de les Misses. Recordar que l’horari
de misses és el de sempre:
-

De dilluns a dissabte: 8:00 h i 19:30 h. (les
dos a la parròquia)
Diumenges; 9:00 h., 12:00 h. i 19:30 h.
(totes a la parròquia)

Ara que ja podem celebrar-les junts, aprofitem-ho.
És molt diferent una missa “virtual” a una real.

Pentecosta. El diumenge vinent, dia 31 de
maig, és la solemnitat de la Pentecosta. El temps
pasqual es clou amb la gran festa de la vinguda
de l’Esperit Sant.
Ho celebrarem solemnement i amb goig a totes
les misses d’aquest cap de setmana. S’impartirà
la benedicció solemne a totes les misses.
Demanem a l’Esperit Sant que “renovi la faç de la
terra” i també que renovi la nostra fe, la nostra
esperança i que faci més fort el nostre amor a
Déu i als germans.

Mossèn Ramon

Diumenge de l’Ascensió del Senyor

Déu totpoderós, concediu-nos el do d’una alegria santa i el goig d’una fervent
acció de gràcies, perquè l’Ascensió de Crist, el vostre Fill, és també la nostra
elevació i a la glòria on ha arribat el Cap també el cos té l’esperança d’arribarhi.

INVOCA AL ESPÍRITU SANTO
Ven, Espíritu Divino,
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre,
don, en tus dones espléndido;
luz que ilumina las almas
fuente del mayor consuelo.

Riega la tierra en sequía.
Sana el corazón enfermo.
Lava las manchas. Infunde
calor de vida en el hielo.
Doma al espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero.

Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas,
y reconforta en los duelos.

Reparte tus siete dones
según la fe de tus siervos.
Por tu bondad y tu gracia
dale al esfuerzo su mérito.
Salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno. Amén.
___________________________

Llega hasta el fondo del alma
Divina luz y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre
si Tú le faltas por dentro.
Mira el poder del pecado
cuando no envías tu aliento.

Ven, Espíritu Santo,
llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos el fuego de tu amor.
V./ Envía tu Espíritu y todo será creado.
R./ Y repuebla la faz de la tierra.
Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus
hijos con la luz del Espíritu Santo;
haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar
siempre el bien y gozar de su consuelo.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

SANTORAL

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Beda el Venerable

25

San Felipe Neri

26

San Federico

27

San Justo

28

Santa Sofía

29

San Fernando

30

Visitación de la V.María

31

dilluns, 25

8’00 h En acció de gràcies.
19’30 h

dimarts, 26

8’00 h. Pels joves i catequistes
19’30 h

dimecres, 27

dijous, 28

8’00 h
19’30 h

Suf. Teresa, Encarnación i Agustina Pla Forés

8’00 h
19´30 h

Suf. Maria Rovira

divendres, 29

“Tu riqueza no es
el dinero que
tienes.
Es aquello que no
cambiarías por
dinero”

8’00 h.
19’30 h Suf. José Lafarga
Suf. Joan Malrás Viña

dissabte, 30

8’00 h
19’30 h. En acció de gràcies
Suf. Difunts família Ódena-Lafarga
Suf. Fernando Curto
Suf. Fernando Favà.
.

Diumenge, 31

9’00 h. Pels qui reben les capelles de la Sgda.Família
12’00 h Per tot el poble
19:30 h.
.

