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Del 7 al 13 de novembre

ESTAR EN “COMUNIÓ”.
¿Com vivim els moments després de
combregar el Cos del Senyor?
Són importantíssims
aquests instants en
,
el que acabem de rebre al Senyor Jesús
dins nostre per la sagrada Comunió.
Viscuts amb intensitat són capaços de
canviar una vida.
Santa Teresa deia: “Cuando acabéis de
recibir al Señor, como tenéis a la misma
persona delante, procurad cerrar los ojos
del cuerpo y abrir los del alma y mirad al
corazón; que yo os digo... que, si os
acostumbráis a hacer esto siempre que
comulguéis,... aunque viene disfrazado,
,
no lo vendrá
tanto que no se os dé a
,
conocer de muchas maneras, según el
deseo que tengáis de verle; y tanto lo
podéis desear que se os descubra del
todo” (CP 34, 12)
Tancar el ulls de la cara i obrir la mirada
del cor, recomana la Santa. Rebre’l a
.
casa teva com ho va fer Zaqueu, Mateu,
Marta i Maria... “Pues no suele Su
Majestad pagar mal la posada si le hacen
buen hospedaje” (CP 34, 8)
Conversa amb Ell. Estàs en “comunió”,
en unió comuna amb el mateix Déu. És el
moment de la confiança, del diàleg
d’amistat.
És bo aprendre alguna pregària de
memòria per dir-la després de combregar
en aquells dies que estem més secs
espiritualment i no sabem què dir.
Molts de sants tenien aquestes pregàries
en el seu cor per dirigir-se al Senyor.
Aquí, al darrera
.. . d’aquest full, poso la que
repetia el Padre Pío.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Lectio Divina.- El dilluns dia 8, a les 20:15 h. i
al saló parroquial tindrem la reunió de formació
d’aquest grup al que esteu invitats tots els qui
vulgueu venir. Tema “la vida humana”.

Dimarts “Dia d’adoració contínua”. El
dimarts dia 9, tornarem a viure una diada
d’adoració al Senyor des de les 10 del matí fins
les 19 h, de la tarda. Reserva’t una estona del dia
per venir a visitar-lo.

Sentinelles d’intercessió. El dissabte dia
13, a l’acabar la missa de la tarda, ens trobarem
un moment al saló parroquial els membres
d’aquest grup d’oració per compartir vivències i
entregar la propera intenció de pregària.

De la col·lecta del Domund, s’ha recollit
un total de 912,67 € que serà enviat a la
Delegació de missions per l’ajuda als nostres
missioners i missioneres.

Anotar les misses per l’any vinent. Com
cada any, al mes de novembre, ja podem anotar
les misses pels nostres difunts per a l’any vinent i
fer per ells el més important.
També la missa es pot oferir per demanar una
ajuda, la salut física o espiritual, per donar
gràcies, etc...
Podem passar pel despatx parroquial tots els dies
abans de la missa de la tarda. A partir de les
18:00 ja hi sóc allí.
Calendaris. Tenim ja els calendaris per l’any
2022. Els qui vulgueu passeu pel despatx
parroquial.

Tenim ja a la venda la Loteria de Nadal.
Els interessats passeu pel despatx parroquial.

Mossèn Ramon

Diumenge XXXII del temps de durant l’any

Déu misericordiós, aparteu de nosaltres tota mena d’adversitat, per tal
que, sense entrebancs ni rèmores, us servim amb llibertat d’esperit.
.

Para después de comulgar
En la pena y en el gozo
sé mi aliento mientras vivo,
hasta que muera en tus brazos.
¡Quédate, Señor, conmigo!

Has venido a visitarme,
como Padre y como Amigo.
Jesús, no me dejes solo.
¡Quédate, Señor, conmigo!
Por el mundo envuelto en sombras
voy errante peregrino.
Dame tu luz y tu gracia.
¡Quédate, Señor, conmigo!
En este precioso instante
abrazado estoy contigo.
Que esta unión nunca me falte.
¡Quédate, Señor, conmigo!
Acompáñame en la vida.
Tu presencia necesito.
Sin Ti desfallezco y caigo.
¡Quédate, Señor, conmigo!
Declinando está la tarde.
Voy corriendo como un río
al hondo mar de la muerte.
¡Quédate, Señor, conmigo!

SANTORAL

(Plegaria del Padre Pío para después de la
comunión)
________________
No caldrà memoritzar-la tota. Potser amb el
paràgraf que està en negreta n’hi ha prou. Però
cadascú pot escollir l’estrofa que més li agradi o
guardar aquest full i treure’l per llegir-la en aquell
moment.
Però hi ha moltes altres que poden ajudar-nos.
El que és important és que aquells moments
després de combregar estiguem concentrats en
Qui tenim dins nostre, en Quí estic veritablement
unit en la Comunió.
Que no es passi que Ell vingui dins nostre i
nosaltres estem “fora”, distrets, sense fer-li cas.

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA
dilluns, 8

San Godofredo

8

San Teodoro

9

San León Magno

10

San Martín de Tours

11

San Josafat, mártir

12

San Leandro

13

Santa Veneranda

14

8’00 h. Suf. Gaspar Fernández i Cinta Subirats
19’30 h

dimarts, 9

8’00 h.
19’30 h

dimecres, 10

8’00 h
19’30 h

dijous, 11

8’’00 h
19´30 h

divendres, 12

“La verdadera conciencia
no emite sus juicios
apoyada en las
costumbres de la
mayoría, sino iluminada
por el Dios Omnipotente”.

dissabte, 13

8’00 h. Suf. Difunts família Minguet-Itarte
Suf. Hna Montserrat Fernández
19’30 h Suf. Pepita audí (aniv.) i José Aliau
8’00 h
19’30 h.

Diumenge, 14

Suf. Difunts família Llorca -Bahima
Suf. Fernando Curto.
Suf. Cinta Hierro, Maribel Velázquez, Dolors
Dalmau, Ana Calvo, Joana Llamas i altres
membres del cor.

9’00 h. Suf Paco Arnau
Suf. Paco Montesó.
12:00 h. Suf. Carmen Vázquez Corbatón
Suf. José Baranda Lapiedra
19:30 h. Per tot el poble.

(San Agustín)
.

