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Del 22 al 27 de febrer

LA PREGÀRIA
Un dels tres punts bàsics de la
Quaresma és la pregària.
Pregar, resar, és parlar amb Déu. Això
que pareix una obvietat, cal recordar-ho
sempre per no caure en una pregària
rutinària.
Amb les oracions vocals més conegudes
són les que, més sovint, podem caure en
aquesta rutina.
Quan resem un parenostre el credo,
l’avemaria, l’acte de contrició...estem
parlant amb Déu, li ho estem dient a
“Algú”.
Prendre consciència d’això ens ajudarà
a viure la pregària i la litúrgia en general,
amb més plenitud i ens sortirem
pacificats.
Preguem amb el cor, no només amb els
llavis. Que realment el que estic dient
amb la boca ho senti el meu cor. Com
canvia un parenostre, una avemaria
resada amb el cor!.
Les respostes de la missa, el sant Rosari
.
o els mateixos
cants de l’Eucaristia han
de “sentir-se” per ser veritable pregària.
Quan se prega amb el cor descobrim el
sentit de tot el que estem diem i t’ha
dones que, amb una sola frase del
parenostre, per exemple, podries
fonamentar tota la teva vida.
Pregar amb
el cor, és parlar amb Déu. I
aquesta pregària obri el nostre cor per
escoltar-lo a Ell i per rebre totes les
seves benediccions
Prova-ho!! Fes pregària des del cor.
Necessitaràs un ritme més lent però
compensarà tot el que descobriràs i
t’ajudarà a portar la vida a la pregària i la
pregària a la vida concreta.
Santa Teresa deia ” orar es tratar de
amistad con quien sabemos que nos
ama,”
Mossèn Ramon
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Dimarts “Dia d’adoració contínua.
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. Fem el possible per
trobar, encara que sigui, una petita estona per
visitar al Senyor i estar uns moments a la seva
presència. Recordem que el temps millor empleat
és que passem davant de Déu, perquè d’Ell
rebrem la força i la capacitat per fer tot el que
tenim que fer.

Viacrucis. Aquest divendres, com tots els
divendres de quaresma, a les 19:00 h. i a
l’església tenim la pregària del Viacrucis que ens
ajuda a meditar sobre la Passió del Senyor
precisament el dia (divendres) que va morir en
Creu.

Reprenem les Catequesis dels dos
cursos de Comunió. Les noves mesures
sanitàries permeten ja que, a partir del dilluns,
puguin tornar a realitzar-se les activitats
extraescolars.
Per tant també la Catequesi tornarà a fer-se a
l’església respectar les indicacions que vam oferir
als pares al començament del curs, referents als
grups, a l’entrada a l’església i les mesures de
protecció.
Així des del proper dilluns dia 22, les catequesis
dels dos cursos de Comunió reprenen el seu
ritme normal.

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

Diumenge I de Quaresma

Déu omnipotent, feu que les celebracions anuals de la santa Quaresma ens
siguin profitoses per a conèixer més i mes el misteri de Crist i per a viure’l
d’acord amb les seves exigències
.

Diferencia entre “valioso” y “útil”
“Quizás una de las cosas que más
necesitamos es aprender a distinguir lo útil de
lo valioso. Un sacacorchos es útil. Un abrazo
es valioso. Una puerta es útil. Ver un
atardecer es valioso. Un mechero es útil. Una
amistad es algo valioso.
Casi siempre, lo útil es más caro que lo
valioso. De hecho, lo valioso rara vez cuesta
dinero. Y esto ocurre porque el dinero es útil,
pero no es valioso. Lo valioso genera mucha
más felicidad a largo plazo que lo útil. Y sin
embargo, a menudo, valoramos más lo útil
que lo valioso.
Los mejores momentos de la vida no cuestan
dinero. Ver nacer a un hijo, el primer beso,
sentir que vuelas de la mano de alguien…
Los momentos que se nos pasan por la
cabeza justo antes de abandonar este mundo
no costaron dinero. Esos momentos son lo
más valioso que tenemos.
Cuando te asalte una preocupación, párate a
pensar si lo que buscas es útil o valioso.
Aprende a distinguir, y te darás cuenta de que
vivir bien no es tan caro como te habían
contado.”

Somos valiosos a los ojos de Dios,
independientemente de lo útiles o inútiles que
seamos.
Dios no nos quiere por lo útiles que seamos en
su proyecto, sino porque somos sus hijos y
como hijos, somos valiosos para Él.
Un hijo es valioso para sus padres, no porque
es útil. Y lo mismo debería de ser un padre o
una madre para su propio hijo. Los padres son
valiosos. No los midamos nunca por su utilidad.
El esposo para la esposa, la esposa para el
esposo son valiosos y en esto consiste el amor
esponsal. Si se “utiliza” al otro por lo que “me”
aporta, “me” complace, “me” comprende…. se
rebaja a la persona a mero “utensilio”.
También la verdadera amistad se basa en
considerar al amigo “valioso”, no “útil”.
Recuerda: Eres valioso a los ojos de Dios
porque te ama.
Y para ti…¿Dios es valioso o útil?

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

SANTORAL
Santa Leonor

22

San Policarpo

23

San Modesto

24

San Donato

25

San Alejandro

26

San Leandro

27

San Román

28

dilluns, 22

8’00 h.
19’30 h Suf. Tito Rodríguez

dimarts, 23

8’00 h.
19’30 h .Suf. Tito Rodríguez

dimecres, 24

8’00 h
19’30 h Família Toledo-Marín

dijous, 25

8’00 h
19´30 h

.
divendres, 26

“Si domas un
caballo con gritos,
no esperes que te
obedezca cuando
le hables.”
Runes.

.
dissabte, 27

Diumenge ,28

8’00 h Pels joves i catequistes
19’30 h
8’00 h
19’30 h. Suf. Antonio Albiol
Suf. Difunts família Sauch-Montrós/Viladot-Castell
Suf. Cinta Sesé Ferré (aniv) i Modesto Pino Sesé
Suf. Teresa, Encarnación i Agustina Pla Forés
.
9’00 h
12`00 h. Per tot el poble
19:30 h Suf. Maria Rovira
Suf. José Lafarga
Suf. Joan Malrás Viña
.
.

