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Del 23 al 29 de maig

GRÀCIES, CATEQUISTES!
Hem celebrat aquest any dos torns de
Confirmació amb 35 confirmats. Estem
tenint aquests diumenges, i els que
vindran,, celebracions de Primera
Comunió amb grups reduïts de nens.
També ha acabat ja un primer curs de
Confirmació amb 16 nois i noies i un
primer curs de comunió amb 28 xiquets
i xiquetes.
Tot això gràcies a l’entrega, dedicació i
estima dels catequistes que, una
setmana i altra, fidels, han preparat a
aquests nens i joves per rebre els
sagraments.
Gràcies catequistes!.- Quants d’aquests
infants i ,joves recordaran, d’aquí uns
anys, que heu estat al seu costat
transmetent-los la fe i també
escoltant-los, ajudant-los i –alguna
vegada- també aguantant-los. Tot per
amor a Déu i a la parròquia. Sense
cobrar res.
Gratuïtament,
.
desinteressadament.
¡Quantes coses es fan a la nostra
parròquia gràcies a tantes persones
que col·laboren per amor!. Des de la
neteja del temple i dels ornaments, els
cants, la música, la litúrgia,
les lectures,
la visita als malalts,
l’ornamentació de l’església, els
donatius i altres serveis, a vegades
amagats, del dia a dia parroquial i que
fan que tot estigui a punt per les
celebracions.
A l’acabar el curs de catequesis donem
gràcies a Déu per tots els catequistes
que tenim i gracies a ells i a elles per la
seva tasca ..ben
. feta.
Mossèn Ramon
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Missa al Coll de l’Alba. El dilluns dia 24 és
la festa de la Mare de Déu del Coll de l’Alba.
Aquest any només es podrà fer la Missa (que és
el més important) a les 10:00 h. a l’ermita.

Aquest dilluns dia 24 no hi haurà missa de
8:00 h. a la parroquial per aquest motiu.

Dimarts “Dia d’adoració contínua”. El
dimarts dia 25 , tornarem a viure una diada
d’adoració al Senyor des de les 10 del matí fins
les 19 h, de la tarda. Sempre hem de tenir
present les grans benediccions que rebem quan
estem davant del Senyor. Busquem cada dimarts
una estona per adorar-lo.
Grup 30/40. El dimarts dia 25, a les 20:30 i al
saló parroquial ens trobarem els membres
d’aquest grup per la reunió de formació i
aprofundiment en la fe.
Reunió del Consell de Pastoral
Parroquial. El dimecres dia 26, a les 20:15 h. i
al saló parroquial ens reunirem els membres del
Consell de Pastoral Parroquials per concretar
diversos aspectes de les celebracions a la
parròquia.

El grup que 4 nens que faran la Primera
Comunió el diumenge 30, tindrà l’assaig de la
celebració el dimecres, dijous i divendres, de
17:30 a 18:30 h.

Primeres Comunions. El proper diumenge
dia 30, 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.

Diumenge de Pentecosta
Oh Déu, vós per mitjà del misteri que avui celebrem santifiqueu tota l’Església, enmig de pobles i
nacions. Vesseu arreu de la terra els dons de l’Esperit Sant i repetiu en els cors dels qui creuen
en vós allò que la vostra bondat divina va obrar als mateixos inicis de la predicació de l’Evangeli.

El sacramento de la Eucaristía
· ¿Qué es la Eucaristía?
La Eucaristía es uno de los siete sacramentos. Es
el sacramento del Cuerpo y en la Sangre de Cristo.
Éste es el alimento del alma. Así como nuestro
cuerpo necesita comer para vivir, nuestra alma
necesita comulgar para estar sana. Cristo dijo: "El
que come mi Carne y bebe mi Sangre, tiene vida
eterna y yo lo resucitaré el último día."
· ¿En qué nos ayuda la Eucaristía?
Todos queremos ser mejores, ser santos y nos
damos cuenta de que el camino de la santidad no
es fácil, que no bastan nuestras fuerzas humanas
para lograrlo. Necesitamos fuerza divina, de Jesús.
Esto sólo será posible con la Eucaristía. Al
comulgar, nos podemos sentir otros, ya que Cristo
va a vivir en nosotros. Podremos decir, con San
Pablo: "Vivo yo, pero ya no soy yo, sino Cristo
quien vive en mí."
· ¿En qué parte de la Misa se realiza la
Eucaristía?
Después de rezar el Credo, se llevan a cabo: el
ofertorio, la consagración y la comunión.
Ofertorio: Es el momento en que el sacerdote
ofrece a Dios el pan y el vino que después se
convertirán en el Cuerpo y la Sangre de Cristo.

Dios, a través del sacerdote, convierte el pan y el vino
en el Cuerpo y en la Sangre de Cristo. En
este momento nos arrodillamos como señal de
amor y adoración a Jesús, Dios hecho hombre,
que se hace presente en la Eucaristía.
Comunión: Es recibir a Cristo Eucaristía en
nuestra alma, lo que produce ciertos efectos en
nosotros:
· nos une a Cristo y a su Iglesia,
· une a los cristianos entre sí,
· alimenta nuestra alma,
· aumenta en nosotros la vida de gracia y la
amistad con Dios,
· perdona los pecados veniales,
· nos fortalece para resistir la tentación y no
cometer pecado mortal.
· ¿Qué condiciones son necesarias para poder
comulgar?
. Saber a quién voy a recibir
· Estar en gracia, con nuestra alma limpia
todo pecado grave.
· Cumplir el ayuno eucarístico: no comer ni
beber nada una hora antes de comulgar.
(cf.http://es.catholic.net/celebraciones/120/301/articulo.php?i
d=1214)

Consagración: Es el momento de la Misa en que
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INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA
dilluns, 24

Maria Auxiliadora

24

San Beda el Venerable

25

San Felipe Neri

26

San Agustín de
Canterbury

27

San Germán

28

San Justo

29

San Fernando.

30

19’30 h Per la salut física i espiritual d’uns fills
.
dimarts, 25

8’00 h.
19’30 h Suf. Manuel

dimecres, 26

dijous, 27

8’00 h
19’30 h

8’00 h
19´30 h

divendres, 28

“Los años arrugan
al piel; pero
renunciar al ideal
de santidad arruga
el alma”
J.I. Munilla

dissabte, 29

Diumenge, 30

Suf. Pels joves i catequistes

Suf. Teresa, Encarnación i Agustina Pla Forés

8’00 h.
19’30 h Suf. Carmen Prades i Pedro Xaubet
Suf. Maria Minguet Gil
Suf. Maria Rovira i Paco Arnau
8’00 h
19’30 h.

Suf. José Lafarga
Suf. Joan Malrás Viña

9’00 h. Suf. Aidé
12’00 h Per tot el poble
19:30 h. Suf. Fernando Curto.
.

