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Del 9 al 15 de maig

VIURE LA COMUNIÓ
Prompte veurem combregar per primera
vegada a mots nens i nenes. Això ens
ajuda a recordar la nostra Primera
Comunió i a viure més intensament les
“altres” comunions que rebem.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Dimarts “Dia d’adoració contínua”. El
dimarts dia 11 , tornarem a viure una diada
d’adoració al Senyor des de les 10 del matí fins
les 19 h, de la tarda.

És profitós, de tant en tant, tornar als
orígens per recuperar l’essencial: les
ganes, la il·lusió de rebre a Jesús, la
puresa de cor i el desig d’estar amb
Déu i de viure unit a Ell.

Mare de Déu de Fátima. El dijous dia 13, és

Cap comunió hauria de ser freda o
rutinària. És cert que no tots els dies
estem amb la mateixa disposició d’ànims
però, per suplir això, caldria que ens
preparem una estona abans.

Comencen els torns de Primeres
Comunions. Ha partir del dissabte 15 a la

,

Tota la celebració de l’eucaristia és la
més gran pregària i preparació. Però cal
interioritzar i desitjar rebre al
Senyor també cadascú des del seu cor.
Preparem aquest gran encontre que
tenim cada
diumenge i alguns cada dia
.
amb una estona de pregària a casa,
mentre venim a l’església i també mentre
estem a la fila esperant rebre el Cos del
Senyor. El desig de Déu engrandeix
l’ànima i així Déu pot omplir-te segons la
teva capacitat fins a vessar.
-

I, una vegada hem combregat,
recollim-nos en silenci i preguem a Qui
està dins de nosaltres. Tanquem els ulls
perquè en aquell moment el més
important no hi és a fora, sinó dins
nostre. Tenim amb mateix Jesús dins de
nosaltres.
El fruit d’una bona comunió és una vida
de fe que actua per la caritat envers
.. .
Déu i els altres.

la festa de la Mare de Déu, amb l’advocació de
Fàtima. Tant a la missa del matí com a la de la
tarda celebrarem aquesta festivitat.

tarda, comencen els torns de les Primeres
Comunions dels nens que s’han preparat per
rebre a Jesús per primera vegada. Seran grups
petits per poder ajustar-nos a les mesures
sanitàries i a ‘aforament permès.
Preguem ja des d’ara per ells i els seus pares.
Que aquest dia visquin una autèntica experiència
de fe.

Confirmacions. El proper divendres dia 21, a
les 19:30 h. de la tarda els joves de la nostra
parròquia que s’han preparant durant dos anys,
rebran el sagrament de la Confirmació de mans
del nostre Bisbe.
També, des d’ara preguem per ells i els seus
pares i padrins, perquè l’Esperit Sant els ompli de
fe, esperança i caritat.

Pregària de “l’Àngelus”. Recordem la breu
pregària per fem tots els dies a les 12 h. a
l’església en honor de la Mare de Déu, recordant
el moment de l’Encarnació del Fill de Déu. Ara al
temps de pasqua resem el “Regina coeli”.
És un bon moment per apropar-nos una estona a
l’església, fer la visita al Santíssim en el Sagrari i
pregar a la Mare de Déu.

Mossèn Ramon

Diumenge VI de Pasqua

Déu totpoderós, feu que sense minvar en el fervor celebrem aquest temps de
joia en honor del Senyor ressuscitat, perquè el misteri que anem recordant es
manifesti sempre en les nostre obres.

CON LOS CINCO SENTIDOS
Cinco sentidos tenemos, los cuales
debemos usar sabiamente.
Usa tu vista, para ver la belleza de la
vida, para ver el interior de las personas.
No la uses para criticar maliciosamente
cómo se ven o se visten los demás, o
para juzgar a las personas, sólo por sus
apariencias.
Usa tus oídos, para escuchar a tu
prójimo, y poder ofrecerle una palabra
de aliento, para escuchar los sonidos
agradables que te ayudan a olvidar las
dificultades y edifican tu interior.
No los uses como un arma, o para
escuchar cuando se habla mal de los
demás.
Usa tu olfato para percibir el olor de la
bondad, de la belleza del amor en tantes
persones.
No lo impregnes con los malos olores
como lo son el odio, el egoísmo, la
traición.
Usa tu gusto para saborear el triunfo de
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tus metas alcanzadas, de los logros
obtenidos con esfuerzo y dedicación.
No lo uses para saborear las derrotas de
otros. Ni para la envidia. Ni para las
críticas y malas palabras.
Usa tu tacto para sentir y ofrecer la ayuda de
amor, para acercercarte a las personas con
tus deseos positivos, con tu caridad.
No lo uses para pedir injustificadamente o
para abusar del otro, ni para la violència.
El sexto sentido, el más importante, es el
que nos da la sabiduría para distinguir la
diferencia entre los otros sentidos, entre
el bien y el mal, entre dar o recibir, entre
construir o desmoronar.
A veces miramos sin ver, oímos sin
escuchar, olemos sin percibir, probamos
sin saborear, tocamos superficialmente.
Usa tus sentidos sabiamente, no se trata
de cuántos tengas, sino de cómo los
utilizas.
Y usa sobre todo el sentido común.

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA
dilluns, 10

San Juan de Ávila

10

San Anastasio

11

San Pancracio

12

Ntra, Sra. De Fátima

13

San Matías, apóstol

14

San Isidro Labrador

15

San Simón Stok

16

8’00 h Suf. Manuel
19’30 h

.
dimarts, 11

8’00 h.
19’30 h

dimecres, 12

dijous, 13

8’00 h
19’30 h

8’00 h
19´30 h

divendres, 14

“Vive cada
Comunión con
tanta fe y amor
como si fuese la
primera, la única,
la última”

Suf. Difunts família Minguet-Itarte
Suf. Pepita Audí i José Aliau

Suf. Hna. Montserrat Fernández
Suf. Difunts família Izquierdo

8’00 h. Suf. Manuel
19’30 h Suf. Difunts família Colin i Bozena

dissabte, 15

8’00 h
19’30 h.

Suf. Juan Bta. Minguet Gil
Suf. Difunts família Toledo-Marín

Diumenge, 16

9’00 h. Suf. Pedro Chertó March
12’00 h Per tot el poble
19:30 h.
.
.

