
Dins d’aquesta era de pensament feble, 
s’ha instaurat la cultura del “usar y tirar”, 
del “nada es para siempre” que genera 
persones de voluntat feble, a les que els 
costa mantenir un compromís enmig de 
les dificultats. I com en qualsevol situació 
apareixen, tard o d’hora, les dificultats, 
abandonem el camí (projectes, 
compromisos, persones..) en busca d’un 
altre.. fins que apareguin altra vegada les 
dificultats. 
 

També la peresa ens juga una mala 
passada quan estem desmotivats. 
Aquesta és la sendera de l’eterna 
frustració. 
 

En canvi una persona realitzada és la 
que incorpora en la seva vida l’ actitud 
de perseverar en el camí del bé encara 
que hi hagin contrarietats. 
 

El més important no és començar i 
continuar , sinó poder acabar. 
 

Per adquirir la perseverança en tota obra 
bona cal educar-nos i educar en les 
virtuts teologals: fe, esperança i caritat i 
en les cardinals: prudència, justícia , 
fortalesa i temprança. 
 

La fortalesa «és la virtut moral que 
assegura en les dificultats la fermesa i la 
constància a cercar el bé. Aferma la 
resolució de fer resistència a les 
temptacions i de superar els obstacles 
en la vida moral......” (cf. CEC 1808). 
 

La fortalesa és també un do de l’Esperit 
Sant present en els batejats i confirmats 
i que hem “d’activar” amb la pregària i 
amb la pràctica.. 
Els màrtirs i tots els sants ens són un 
exemple de fortalesa. Imitem-los i 
demanem la seva intercessió. 
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               Mossèn Ramon 
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  Diumenge de l’Ascensió del Senyor 

 Déu totpoderós, concediu-nos el do d’una alegria santa i el goig d’una fervent 
 acció de gràcies, perquè l’Ascensió de Crist, el vostre Fill, és també la nostra 
 elevació i a la glòria on ha arribat el Cap també el cos té l’esperança d’arribar-hi. 
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Dimarts “Dia d’adoració contínua”.  El 
dimarts dia 18 , tornarem a viure una diada 
d’adoració al Senyor des de les 10 del matí fins 
les 19 h, de la tarda. 
 
Assaig per la Confirmació .- El dilluns, 
dimarts, dimecres i dijous, a les 20 h. tindrem a 
l’església l’assaig de la celebració de la 
Confirmació. Els catequistes els ho recordaran via 
whatsapp. 
 
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.  
Els nois i noies i els padrins han d’estar a les 19 
h. a l’església. 
 
El grup que 4 nens que faran la Primera 
Comunió  el diumenge 23, tindrà l’assaig de la 
celebració el dimecres, dijous i divendres, de 
17:30 a 18:30 h. 
 
Primeres Comunions . El proper diumenge 
dia 23, a la missa de les 12 h. un petit torn de 4 
nens rebran per primera vegada a Jesús en la 
Eucaristia. 
Els nens i les famílies han d’estar a les 11:45 a 
l’església. 
 
Recordar .- Encara que s’hagi acabat el curs 
de catequesi pels més petits i pels joves, cal 
que no deixem de venir a missa cada 
diumenge. Per la missa, que és lo més gran i 
important, no hi ha vacances. Aquí o allí on 
esteu cal participar de l’Eucaristia que és la font 
i cimal de la vida cristiana. 
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  LA VIRTUT DE LA FORTALESA     



 
                             
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 

 
 
  
  
 
 

San Pascual Bailón  17 

San Juan I, papa i mártir  18 

San Pedro de Dueñas  19 

San Bernardino de 
Siena 

 20 

Santa Felicia  21 

Santa Rita de Casia  22 

San Desiderio  23 

       ¿Cuánto pesan tus problemas?  

“ A los pequeños 
detalles los hace 
grandes el amor 
que ponemos” 

SANTORAL 

dilluns,   17              8’00 h   Suf. Manuel 
       19’30 h   En acció de gràcies 

         
.                          
dimarts,   18              8’00 h.   
                      19’30 h   Suf. Isabel Piñol Pallarés 
 
dimecres,  19           8’00 h    Suf.  Dolores Fernández (aniv.) 

                  19’30 h    Suf.  Lourdes Salvador 
 

 
dijous,   20              8’00 h      
      19´30 h     Suf. Pedro Gómez i Pepita Niño 
            Suf. Joan Forés i familiars difunts 
 
 
divendres,  21           8’00 h.   Suf. Manuel 
          19’30 h     
 
 
dissabte,   22          8’00 h      
                             19’30 h.    Suf.  Joan Camps 
          Suf. Difunts família Sauch-Montrós/Viladot-Castell 
          
Diumenge,  23        9’00 h.   
      12’00 h   Per tot el poble 
      19:30 h.  Suf. Lluisa Llaó (aniv.) 
        
                 . 

   INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA 

sentirás que puedes manejarlos. Si piensas 
más, sentirás que te duele un poco. Pero si 
los sostienes todo el día dando vueltas en tu 
cabeza, pueden llegar a paralizarte y te 
causarán mucho daño, si no los sueltas. 
 
“Venid a Mí, todos los que estáis cansados 
y agobiados, y encontraréis vuestro 
descanso”  ( Mateo 11:28) 
 
Es inevitable que sucedan cosas en tu vida 
que te preocupen, pero es importante que 
aprendas a confiar en Dios y dejar que él te 
ayude y puedas así, tener tranquilidad. 
 
Si tienes un problema que sabes que puedes 
solucionar, ¿por qué te preocupas? después 
de todo lo solucionarás. Y si tienes un 
problema que sabes que no puedes solventar, 
¿por qué te preocupas? solo empeorarás la 
situación. 
Aprende a confiar en el Dios de lo imposible. 
Deja que él tome tus cargas, tus problemas y 
preocupaciones y sentirás la paz y la 
tranquilidad que él te puede dar. 

 

Un profesor de psicología alzó un vaso 
con agua en su mano frente a la clase. 
Los alumnos esperaban la típica pregunta 
que si el vaso estaba medio vacío o medio 
lleno. Sin embargo, la pregunta del 
maestro fue: ¿Cuánto pesa este vaso con 
agua? 
 
Los alumnos mencionaban diferentes 
cantidades de peso, tratando de 
adivinarlo. 
 
El profesor continuó: Yo creo que el peso 
absoluto no importa. Todo depende de 
cuánto tiempo lo sostenga en mi mano. Si 
lo levanto por uno o dos minutos, el vaso 
es bastante liviano. Si lo sostengo por una 
hora lo sentiré más pesado y hará que mi 
brazo duela un poco. Si lo levanto durante 
todo un día, hará que mi brazo se 
entumezca y se paralice al punto que me 
sentiré obligado a soltar el vaso. 
 
Los problemas y las preocupaciones son 
como el vaso con agua. Su peso depende 
de cuánto tiempo los sostengas. Si 
piensas un poco en ellos probablemente 


