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Del 8 al 14 de novembre

EL PARE PALAU
Avui dissabte, quan escric aquesta
reflexió, és dia 7 de novembre, festa del
Beat Francesc Palau i Quer, fundador de
les Carmelites Missioneres (que estàvem
a la nostra parròquia i a les que tant
recordem i enyorem) i també de les
Carmelites Missioneres Teresianes.
El gran carisma del Pare Palau és
l’amor a l’Església, a la que ell definia
com: “Dios y los prójimos”.L’Església com a Cos místic del qual
Jesús és el Cap, com ens diu Sant
Pau.
Aquest amor a l’Església que sentia el
Pare Palau ens fa molt de bé a
nosaltres
, en aquesta etapa de la
història que ens ha tocat viure i ens
anima a sentir-nos membres d’actius
d’aquest Cos i a estimar l’Església,
més enllà de les imperfeccions dels
éssers humans que la formem.
L’Església és humana i és divina.
Humana. en quan als seus membres,
però divina en quan el seu cap que és
Jesucrist i animada i guiada per
l’Esperit Sant.
L’Església és la nostra mare que ens
ha engendrat a la fe pel baptisme. És
l’Església la que em dóna a Crist en els
sagraments
i m’ajuda a viure la fe en
família i a practicar la caritat.
L’Església és el Poble de Déu que
camina per aquest món. Un poble, una
família de la que tu i jo i molts altres
som membres, som germans.
Estimem aquesta família nostra que és
l´Església i ajudem, amb la nostra
manera de viure, a fer realitat allò que
demanem a cada missa: “feu-la perfecta
en la caritat”.
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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.

Grups de formació, reflexió i oració de
la nostra parròquia. Grup Lectio divina, Grup
30/40, Vida Creixent, Grup de catequistes,
Sentinelles d’intercessió.
De moment, segons la normativa sanitària, no
ens podem reunir com fèiem habitualment.
Però igualment podem continuar formant-nos
amb tot el material que tenim i que vam rebre en
les últimes sessions formatives.
Podem rellegir els temes tractats per recordar-los
i actualitzar-los a la nostra vida. Tenim molt de
material en fulls que vaig entregar-vos. Rellegir és
recordar i recordar es tornar a passar pel cor.
També tenim els llibrets dels recessos de
Quaresma que podem completar el que no vàrem
acabar aquell dia o també, rellegir-los.

Donatius Bàcul i Creu pectoral per a
Mn. Javier Vilanova. Entre tots els donatius
que hem fet per col·laborar en la compra del
bàcul i creu pectoral per Mn Javier Vilanova, s’ha
recollit un total de 1.155 € que han estat
ingressats al compte del Bisbat per realitzar
aquesta compra com a regal de tota la diòcesi de
Tortosa.

Col·lecta del Domund. De la col·lecta del
Domund que va tenir lloc els diumenges anteriors,
s’ha recollit un total de 841 € que seran enviats a
la Delegació Diocesana de Missions com a ajuda
als nostres missioners.

Loteria. Els qui vulgueu tenir la loteria que cada
any ofereix la parròquia, passeu pel despatx
parroquial.

Mossèn Ramon

Diumenge XXXII del temps de durant l’any

Déu misericordiós, aparteu de nosaltres tota mena d’adversitat, per tal
que, sense entrebancs ni rèmores, us servim amb llibertat d’esperit.

6 Propósitos. Crecer en …
1. FE, para abandonarme en Dios. "Si Dios
no es tu fin, te encuentras como un hombre
sin pies o como el que los tiene torcidos y no
puede caminar. Si, además, ansías los bienes
de este mundo, corres, sí, pero corres fuera
del camino: tu marcha es más bien andar
errante que caminar al fin." San Agustín. (In
Ep. Io. 10, 1)
2. ESPERANZA, para nunca desfallecer en el
camino. "Dirige, pues, tus aspiraciones al fin,
dirígelas a Cristo; todo cuanto hagas, refiérelo
a él, y cuando en él descanses, no quieras
tener más anhelos. Pon en Cristo tu mirada,
para que no te detengas en el camino y
llegues al fin." San Agustín.
3. CARIDAD. "La caridad es la que nos da
paciencia en las aflicciones, moderación en la
prosperidad, valor en las adversidades,
alegría en las obras buenas; ella nos ofrece
un asilo seguro en las tentaciones, da
generosamente hospitalidad a los desvalidos,
alegra el corazón cuando encuentra
verdaderos hermanos ...." San Agustín (Serm
350, 2-3)
4. HUMILDAD y SENCILLEZ. "No te dejes
engañar por la soberbia, al ver que es

SANTORAL

abundante en obras; ten presente que hace
algunas muy semejantes o casi iguales a las
inspiradas por la caridad. La caridad da de
comer al hambriento, y también lo hace la
soberbia; pero la caridad lo hace para que el
Señor sea glorificado y la soberbia para ser ella
alabada." San Agustín. ( In Ep, Io,8,9)
"Tu enemigo es tu propio deseo: eres tentado,
cuando eres atraído y halagado por tu propio
deseo;.." San Agustín. Serm 57, 9.
5. BONDAD, "Ten entrañas de misericordia,
abraza la bondad, a fin de revestirte de Cristo;
porque en la medida que practicas la bondad te
revistes de Cristo y por la semejanza con Cristo
te hace semejante a Dios." San Gregorio
Niseno. (D. 1 en Gn 1, 26)
6. SERENIDAD, para tener el tesoro de la paz
interior. "Tu barca se agita y amenaza
naufragio, porque Cristo duerme dentro de tí.
Cuando en el mar de este mundo descubres
que los buenos son perseguidos y los malos
triunfan, surge la tentación , se encrespan las
olas. Tu alma dice: Despierta a Jesús en ti y
dile de corazón: ¡Maestro, que perezco! Me
aterran los peligros del mundo; ¡estoy perdido!
Entonces él despertará, y volverá la fe a tu
corazón" San Agustín. (In Ps 25, 4)

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA
dilluns, 9

San Teodoro

8’00 h.
19’30 h Per las salut física i espiritual d’uns fills..

9

San León Magno

10

San Martín de Tours

11

San Josefat, mártir

12

San Leandro

13

San Eugenio de Toledo

14

San Alberto

15

“Los que deseen
vivir, busquen a
Dios, que es la
vida eterna.”
(Santa Teresa de Jesús

dimarts,

10

8’00 h.
19’30 h

dimecres, 11

8’00 h
19’30 h

dijous, 12

8’00 h Suf. Difunts família Minguet-Itarte
19´30 h Suf. Pepita Audí (aniv.) i José Aliau

divendres, 13

8’00 h Suf. Hna, Montserrat Fernández
19’30 h. Suf. Fernando Curto

dissabte, 14

8’00 h Suf.Difunts família Llorca-Bahima
19’30 h. Suf. Carmen Vázquez Corbatón
Suf. José Baranda Lapiedra.
.
9’00 h Suf. Pedro Chertó March
12`00 h. Suf. Maria Capó Ivars
19:30 h. Per tot el poble.

Diumenge, 15

.

