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Del 22 al 28 de novembre

FER BÉ LES COSES
Ser competent no és el mateix que ser
competidor. Sovint ens movem per
competir a veure qui és més important,
qui té més prestigi, més influència, qui
pot estar més amunt que un altre... I
aquesta competitivitat ens desgasta,
ens esgota i ens entristeix la vida.
A vegades competim també per veure
qui fa més coses, qui és capaç
d’aconseguir més càrrecs, més
ocupacions. Això és competir.
En canvi ser competent no és fer moltes
coses, si no fer-les bé les que puguis fer.
I és el que Déu espera de nosaltres.
Que posem
tot el nostre ésser en fer
,
bé les coses. Aquest és un camí de
santedat. Si treballem, fer bé el nostre
treball; si resem, fer bé la pregària, si
cuidem un malalt, estar per ell; si
netegem fer-ho bé; si estudiem, estar
per l’estudi; si cuinem fer-ho tot el bé
.
que puguem..
En aquest món de pressa, tot es vol fer
ràpid i es fa de qualsevol manera.
Nosaltres proposem-nos fer bé les
coses com una concreció de la caritat.
Estimar Déu i als germans comença
per ser una
persona que està pel que
fa, que comença i acaba les coses,
que s’esforça per que quedin tot el bé
possible.
L’harmonia, la bellesa, l’ordre i la
caritat no s’avenen amb la pressa i el
fer les coses de qualsevol manera.
Fer bé les coses és sobre tot fer-les
per amor. Amor a Déu i als altres.
Siguem competents!.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Dimarts “Dia d’adoració contínua”. Cada
dimarts tenim una gran oportunitat. Poder estar
estona a la presència de Déu. Tornarem a viure
una diada d’adoració al Senyor des de les 10 del
matí fins les 19 h, de la tarda.

Tridu a la Verge Maria de la medalla
“milagrosa”. El tridu començarà el dimecres
dia 25 i acabarà amb la festa pròpia el divendres
27.

Festa de la Verge Maria de la Medalla
“milagrosa”.. El divendres dia 27, a les 19:30
h. celebrarem la missa de la festa de la Verge
Maria en l’advocació de la Medalla miraculosa.

Comença el temps litúrgic de l’Advent.
El proper diumenge dia 29 comença l’Advent, el
temps litúrgic que ens recorda la vinguda del
Senyor i ens prepara per al Nadal.

Adoració nocturna.- El dissabte 27, a
l’acabar la missa de la tarda tindrem la vigília de
l’adoració nocturna d’aquest més de novembre.
Degut al toc de queda, la vigília acabarà a les
21:30 h. perquè tothom pugui estar a casa a les
22:00 h.

Calendaris. Tenim ja el calendaris parroquials
que editem cada any. Podeu passar pel despatx
parroquial.

Loteria. Tenim també els dècims de loteria de
la parròquia. Els interessats en adquirir-los podeu
passar pel despatx.

Rifa cistella de nadal. Ja tenim les butlletes
de la cistella que cada any sortegem per Nadal.
Es pot col·laborar comprant-ne i ajudant a
vendre’n també.

Mossèn Ramon

Diumenge de Crist Rei de l’Univers.

Déu omnipotent i etern, vós heu volgut reunir totes les coses, en el vostre Fill
estimat, Rei de l’univers; feu que tota la creació, alliberada de l’esclavatge, us
serveixi fidelment i us glorifiqui per sempre.

LA FIESTA DE HOY EN VERSO
Termina el Año Litúrgico

Para el “examen final”

con la gracia de esta fiesta:

su “pregunta” es muy concreta.

Cristo, Rey del Universo

Tenemos toda la vida

y Juez de toda la tierra.

para dar nuestra “respuesta”:

Pero Cristo no es un rey

Hospedar al forastero,

con delirios de grandeza.

compartir pan en la mesa,

Tampoco es un Juez que abusa

vestir, visitar al pobre

del poder y de la fuerza.

y dar vasos de agua fresca
.

Cristo Rey es un “Pastor”

Señor de la Eucaristía,

que cuida de sus ovejas.

recibe nuestras promesas:

Sus únicas “credenciales”

Te amaremos en los pobres,

son el servicio y la entrega.

“corona de tu realeza”.

Quiere que sus seguidores

En el examen final

andemos la misma senda:

únicamente habrá un tema.

Obrar con misericordia,

Si queremos aprobarlo,

combatir toda pobreza

EL AMOR ES LA RESPUESTA
.
( José Javier Pérez Benedí)

SANTORAL

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA
dilluns, 23

San Clemente I, papa

23

San Andrés Dung-Lac

24

San Erasmo

25

San Juan Berchmans

26

Ntra.Sra. de la Medalla
Milagrosa

27

Santa Catalina Labouré

28

San Saturnino.

29

8’00 h. Suf. José García Otero
Suf- Dolores Fernández Subirats
19’30 h

.
dimarts, 24

8’00 h.
19’30 h

dimecres, 25

8’00 h En acciò de gràcies a Santa Elena
19’30 h

dijous, 26

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

divendres, 27

“Al atardecer
de la vida nos
examinarán del
amor”

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

.
dissabte, 28

Diumenge ,29

8’00 h Suf.Difunts família Llorca-Bahima
19’30 h. Suf. Maria Rovira
.
9’00 h Per tot el poble
12`00 h.
19:30 h. Suf. José Lafarga
Suf. Joan Malrás Viña

(San Juan de la Cruz)
.
.

