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Del 25 al 31 d’octubre

ARA QUE ÉS A PROP
El mes d’octubre, és per la nostra
parròquia, un mes especial. És el mes
dedicat a la Mare de Déu del Roser ( o
del Rosari).
Com tots els anys, aquest octubre hem
tingut la celebració de la festa de la Mare
de Déu del Roser, precedida per tridu, i el
rosari del matí cada dissabte. Aquest any
adaptant-nos a les mesures de prevenció
per la pandèmia.
Per concloure aquest mes del Rosari,
hem programant algo molt especial e
important: 24 hores d’adoració al Senyor
present en el Santíssim Sagrament.
Durant aquestes 24 hores volem “fer” tres
coses:
,
- Adorar-lo
a Ell com a únic Senyor.
- Reparar les ingratituds que rep
- Demanar el fi de la pandèmia.
Al mes de març d’aquest any no vam
poder celebrar les 24 hores per al Senyor
per que va començar el confinament.
.
Ara, observant
totes les mesures de
prevenció, podem oferir-li al Senyor
aquest temps de la nostra vida per estar
amb Ell, per adorar-lo, reparar el seu
amor no correspost per tantes persones i
demanar-li que prompte s’acabi aquesta
situació -que vivim marcada per la Covid.
“Busqueu el Senyor, ara que es deixa
trobar, invoqueu-lo, ara que és a prop”
(Is.55). Busquem estar amb Ell que
sempre espera que la nostra llibertat li
faci cas. La seva presència eucarística és
per al nostre bé.
Tenim també la possibilitat de confessarnos i rebre el seu perdó que repara la
nostra ànima i l’omple de pau. Aprofitemho!
Mossèn Ramon

any 2020

 977-50.01.30

nº 585

AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Dimarts “Dia d’adoració contínua”. Com cada
dimarts, tornarem a viure una diada d’adoració al
Senyor des de les 10 del matí fins les 19 h, de la tarda.

Rosari del matí dels dissabtes del mes d’octubre. El
dissabte 31 a les 8:30 h. a la parròquia.

24 hores d’Adoració. Com a cloenda del mes
d’octubre divendres 30 i dissabte 31, tindrem 24
hores seguides d’adoració al Santíssim. Començaran el
divendres a la tarda a l’acabar la missa fins al dissabte
a la missa de la tarda.
L’objectiu és l’adoració al Senyor, la reparació i la
petició pel fi de la pandèmia. Hi hauran sacerdots per
confessar i rebre aquest gran sagrament.
Tot això amb totes les mesures de seguretat i amb tota
la prevenció i mentre no diguin el contrari les autoritats
sanitàries.
Dins de les 24 hores i hauran estones de pregària
dirigida:
- 22:00 h. (divendres) pregària
acompanyada amb cants.
8:30 h últim Rosari del matí dels dissabtes
- 15:00 h. Coronilla i Rosari de la Divina
Misericòrdia.
- 18 :00 h. pregària acompanyada pels cants del
cor parroquial.
Cada hora tindrà una intenció especial per la qual
podrem pregar.
Oferim-li al Senyor una estona del nostre temps per
estar davant d’Ell en oració. D’aquesta “font”
s’obtenen grans beneficis.
Podeu apuntar-vos per al torns, a la cartellera

Aquest dissabte dia 31, no hi haurà missa al matí
perquè estarem amb l’adoració al Santíssim, però sí
que a les 8:30 resarem el Sant Rosari.

Tots Sants.- Diumenge vinent és la solemnitat de
Tots el Sants. Gran festa en tota l’Església.
Fidels difunts.- El dilluns dia 2, pregarem per tots
els difunts. I a la missa de la tarda nombrarem als qui
han mort durant aquest últim any.

Diumenge XXX del temps de durant l’any

Déu omnipotent i etern, augmenteu la fe, l’esperança i la caritat; i, perquè puguem
assolir els béns que ens prometeu, feu que estimem allò que ens maneu.

FIESTA DE TODOS LOS SANTOS
La festividad de todos los Santos es
momento de agradecer la vida de tantas y
tantos testigos, que han vivido al estilo de
Jesús y que nos siguen alentando y
acompañando.
El Papa Francisco, nos llamaba a la santidad
en el mundo actual, y nos indica que «la
santidad no es sino la caridad plenamente
vivida». Por lo tanto, «la santidad se mide por
la estatura que Cristo alcanza en nosotros,
por el grado como, con la fuerza del Espíritu
Santo, modelamos toda nuestra vida según la
suya». Así, cada santo es un mensaje que el
Espíritu Santo toma de la riqueza de
Jesucristo y regala a su pueblo.
Para reconocer cuál es esa palabra que el
Señor quiere decir a través de un santo, hay
que contemplar el conjunto de su vida, esa
figura que refleja algo de Jesucristo y que
resulta cuando uno logra componer el sentido
de la totalidad de su persona.
“Todos estamos llamados a ser santos
viviendo con amor y ofreciendo el propio
testimonio en las ocupaciones de cada día,
allí donde cada uno se encuentra.”[14] Esta
invitación a la Santidad es para
todos, “También para ti” y se lleva a cabo y va

SANTORAL

Escucha a Dios en la oración y reconoce los
signos que él te da, pregunta siempre al
Espíritu qué espera Jesús de ti en cada
momento de tu existencia y en cada opción que
debas tomar, para discernir el lugar que eso
ocupa en tu propia misión.
Ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra,
ese mensaje de Jesús que Dios quiere decir al
mundo con tu vida. Déjate transformar, déjate
renovar por el Espíritu, para que eso sea
posible.
Jesús explicó con toda sencillez qué es ser
santos, y lo hizo cuando nos dejó las
bienaventuranzas (cf. Mt 5,3- 12; Lc 6,20-23).
Son como el carnet de identidad del cristiano.
Así, si alguno de nosotros se plantea la
pregunta: «¿Cómo se hace para llegar a ser un
buen cristiano?», la respuesta es sencilla: es
necesario hacer, cada uno a su modo, lo que
dice Jesús en el sermón de las
bienaventuranzas.66 En ellas se dibuja el rostro
el Maestro, que estamos llamados a
transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas.
(Gaudete et exultate 63)

(https://www.escuelascatolicas.es/wpcontent/uploads/2020/10/3_escucha_la_palabra.pdf)

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA
dilluns, 26

San Basilio

26

Santa Sabina

27

Santos Simon y Judas T. 28
San Narciso

29

San Victorio

30

San Alonso

31

Todos los Santos

creciendo en los pequeños gestos diarios, que
muchas veces nos pasan desapercibidos.

.
dimarts, 27

8’00 h. Pels joves i catequistes
19’30 h Suf. Difunts família Mauri-Pallarés

8’00 h.
19’30 h Suf. Teresa, Encarnación i Agustina Pla Forés

dimecres, 28

8’00 h
19’30 h Suf. Maria Rovira

dijous, 29

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

1

“La santidad se
mide por la
estatura que
Cristo alcanza
en nosotros.”
Papa Francisco

divendres, 30

8’00 h
19’30 h Suf. Difunts família Toledo-Marín

dissabte, 31

8’00 h
19’30 h.

Diumenge, 1

.
9’00 h Per tot el poble
12`00 h. Suf. Pedro Bellobí
19:30 h. Suf. Rosa Andrade
Suf. Juan José Caballé

