
Del 18 al 25 de gener tota l’Església 
ens unim en la pregària per la unitat 
dels cristians demanant que arribi 
prompte el dia en que tots els qui 
creiem en Crist acomplim el seu desig : 
“que tots siguin u”. (Jo.17,21) 
 
Per viure la unitat necessitem sempre 
l’actitud primera que és la humilitat per 
reconèixer els nostres errors i per 
deixar-nos guiar per l’Esperit Sant. 
 

Com passa en tots els grans desitjos 
de pau, justícia, solidaritat, unitat, la 
cosa comença sempre per casa nostra. 
Tot això tant bo que volem per tothom 
no arriba un dia de cop i volta. La 
unitat, al igual que la pau, la justícia… 
es faran realitat en la mesura que tu i 
jo, en les nostres relacions més 
properes, hi treballem per aconseguir-ho 
 

Si ens esforcem per crear unió entre 
els de casa nostra, entre els companys 
de feina, entre les nostres amistats i 
també entre els membres de la 
comunitat parroquial, estem treballant 
per la unitat de tots els cristians. 
 
Ànim a tots! Treballem per aquest 
objectiu.! Siguem persones que porten 
unió i mai divisió. Que els nostres 
pensaments, paraules i obres vagin 
encaminades a que el desig d’unitat de 
Jesús sigui una realitat, al menys de 
part nostra. 
 
Sentirem el goig quan farem possible 
la unió perquè és l’obra de l’Esperit 
Sant.- En canvi l’obra del diable és la 
desunió i provoca tristesa. 
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               Mossèn Ramon 
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Dimarts “Dia d’adoració contínua”. . 
Tornarem a viure una diada d’adoració al Senyor 
des de les 10 del matí fins les 19 h, de la tarda. 
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 
 
Missa votiva de Sant Josep . A partir 
d’aquesta setmana i mentre la litúrgia pròpia ho 
permeti, cada dimecres celebrarem, al matí i a la 
tarda, la missa votiva de Sant Josep. 
En aquest any que el Papa ha dedicat al “custodi” 
de la Sagrada Família, demanarem amb fervor la 
seva intercessió per tot el món, per l’Església i 
per cadascú de nosaltres. 
 
Així a les misses del dilluns pregarem per tots els 
malalts. A les del dimarts, pels nostres familiars i 
amics i el dimecres celebrarem la missa votiva de 
Sant Josep. 
Tot això independentment de les intencions 
particulars de les misses de cada dia que surten 
publicades al darrera d’aquest mateix full.   
 
Catequesis . Com tots sabeu, ens han allargat 
una setmana més les restriccions per fer les 
catequesis fora de l’àmbit escolar. Per aquest 
motiu, aquesta setmana vinent tampoc podem 
tenir les catequesis programades. Esperem que 
per la propera (a partir del dia 25), hagi millorat la 
situació i puguem seguir el curs catequètic amb 
certa normalitat. 
Les catequistes, comuniqueu-ho per whatsapp o 
telèfon als pares dels nens i nenes que teniu 
cadascú al vostre grup. 
 

AVISOS DE LA PARRÒQUIA 
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    “Q UE TOTS SIGUIN U” 



 
                             
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 

 
 
  
  
 
 

Santa Prisca  18 

San Mario  19 

San Sebastián  20 

Santa Inés  21 

San Vicente, diácono  22 

Sant Francesc Gil de 
Federich 

 23 

San Francisco de Sales  24 

 COMO SE HA DE COMULGAR. San Francisco de Sales 

“Tres consejos de 
vida espiritual: 
aprender, 
simplificar y 
perseverar”. 
              (J.Ignacio Munilla, obispo) 

SANTORAL 

 
dilluns,   18              8’00 h.   
       19’30 h  En acció de gràcies. 
 
 
                       

dimarts,   19            8’00 h.   
                     19’30 h  Suf. Pilar Buj. 
 
   
dimecres,  20          8’00 h    
      19’30 h   Suf. Pedro Gómez i Pepita Niño 
         Suf. Joan Forés i familiars difunts. 
         
dijous,  21               8’00 h    
      19´30 h    
 
divendres,  22           8’00 h     
       19’30 h   
 
. 
 dissabte,  23          8’00 h    
                              19’30 h.  Suf. Mª Cinta Caballé Aixendri (aniv.) 

                    En acció de gràcies.. 
 
        .            
Diumenge ,24         9’00 h    
      12`00 h.  Per tot el poble 
      19:30 h.   
                 . 
        .        

   INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA 

para no caer enfermas; y tú, como 
imperfecta, débil y enferma, tienes 
necesidad de unirte, con frecuencia, con tu 
perfección, con tu fuerza y con tu médico.  
 
Diles que los que no están muy atareados 
han de comulgar con frecuencia, porque 
tienen tiempo para ello, y que los que 
tienen mucho trabajo también, porque lo 
necesitan, pues los que trabajan mucho y 
andan cargados de penas, han de tomar 
manjares sólidos y frecuentes. Diles que 
recibes el Santísimo Sacramento para 
aprender a recibirlo bien, porque no se 
hace bien lo que no se hace con frecuencia. 
..... 

Una vez lo hayas recibido, mueve tu 
corazón a rendir homenaje a este Rey 
Salvador; habla con Él de tus interioridades, 
contémplalo dentro de ti, donde ha entrado 
para tu felicidad; finalmente, hazle tan 
buena acogida como puedas y pórtate de 
manera que, en todos los actos, se conozca 
que Dios está en ti.” 
 

(Cf. http://misagregorianatoledo.blogspot.com/2016/01/como-
se-ha-de-comulgar-san-francisco-de.html) 

 

“Tu gran anhelo, en la comunión, ha de 
ser avanzar, robustecerte y consolarte en 
el amor de Dios, ya que por amor, debes 
recibir al que, sólo por amor, se da a ti. 
No, el Salvador no puede ser considerado 
en una acción ni más amorosa ni más 
tierna que ésta, en la cual podemos 
afirmar que se anonada y convierte en 
manjar, para penetrar en nuestras almas y 
unirse íntimamente al corazón y al cuerpo 
de sus fieles. 
 
Si los mundanos te preguntan por qué 
comulgas con tanta frecuencia, diles que 
lo haces para aprender a amar a Dios, 
para purificarte de tus imperfecciones, 
para consolarte en sus aflicciones, para 
apoyarte en tus debilidades. Diles que son 
dos las clases de personas que han de 
comulgar con frecuencia: las perfectas, 
porque, estando bien dispuestas, faltarían, 
si no se acercasen al manantial y a la 
fuente de perfección, y las imperfectas, 
precisamente para que puedan aspirar a 
ella; las fuertes, para no enflaquecer, y las 
débiles, para robustecerse; las enfermas, 
para sanar, y las que gozan de salud, 


