full informatiu 1129

- Ascensió del Senyor -

28 de maig de 2017

“Amunt els cors!”
Aquesta crida que se’ns fa abans del
prefaci de la Missa, ens convida a respondre
amb sinceritat: “Els elevem al Senyor”.
Podem dir aquestes paraules distretament
i de forma rutinària sense elevar ni el
pensament ni el cor ni cap bon propòsit.
Seria una llàstima que, dominats per
l’apatia i goluts de l’immediat tangible,
ens conforméssim amb els béns de la terra
com si fossin tot el nostre patrimoni.
L’Ascensió del Senyor és un antídot contra
el desengany segur d’aquesta idolatria.
Ell obre una joiosa clariana d’esperança: no es tracta de practicar un
optimisme insensat ni de conrear una lírica evasiva. El que ens diu
Jesús és que la fatalitat de la mort segura i del declivi de totes les coses,
per aparent que sigui, no explica tota la realitat.
Val la pena doncs de mirar cap amunt: Jesús vencedor de la mort, ho
enlaira i dignifica tot. La nostra condició mortal també queda
transformada a la llum de la seva darrera i més alta significació.
Elevar el cor cap aquests horitzons fa molt respecte. També els en feia
als deixebles que a la muntanya de l’ascensió, els uns es prosternaren i
altres dubtaven. Qui no vol deixar-nos orfes diu a uns i altres:

“Jo seré amb vosaltres cada dia, fins a la fi del món”.
Acollim-lo des de la primera a la darrera Comunió

23 infants avui fan la Primera Comunió a les Misses d’11, 12 i 13,15h

Avui a les 20h cantem Vespres de l’Ascensió
Veniu Esperit Sant!
Ja que la nostra parròquia i tota l’Església necessita tant el Defensor
que Jesús ens ha promès, obrim-li el cor perquè no trobi nens, joves,
adults i vells fascinats pel mòbil dels interessos egoistes.

DISSABTE A LES 21h: VETLLA DE PENTECOSTA
Que els components dels diferents grups de reflexió, pregària i servei
parroquial ens unim –AQUEST DIA SÍ- a pregar plegats.

Divendres dia 2 vindrà el nostre Sr. Bisbe
El Sr. Bisbe Josep Àngel presidirà la Missa de les 20h en la que
batejarà un adult, donarà la Confirmació a 11 adults i a un nombre
semblant de joves. L’acció de gràcies –Eucaristia- culminarà la
celebració. Donem-ne gràcies a Déu i acompanyem aquests fidels
amb un sincer i joiós testimoni de vida cristiana.

Agraïment als lectors d’aquest full
La mitjana de fidels adults que assisteixen a la Missa Dominical al
monestir supera els 1.700. Del “Full Diocesà” se’n posen a disposició
150.exemplars; del “full informatiu” de la parròquia, 300 còpies i de la
revista “Catalunya cristiana” només 10 exemplars
La major part dels que participen en les nostres celebracions o no ho
saben o no s’interessen per estar informats per mitjà de cap d’aquestes
publicacions: cada setmana se n’han de llençar moltes a la paperera.
Vostè, amable lector, és dels pocs fidels que s’interessa per seguir la
vida de la comunitat cristiana: La seva responsabilitat mereix elogi i
gratitud. Déu faci que molts altres segueixin el seu exemple.

A què s’han destinat els vostres donatius?
El gràfic que figura a l’entrada del temple, indica a què s’han destinat
els recursos econòmics de l’any 2016. Destaquem que el 86,7 % de tot
el que ha entrat a la parròquia s’ha destinat a les accions solidàries

Preguem els uns pels altres
Intencions de pregària per a la Missa: DISSABTE, dia 27 a les 9: Antoni
Fontanet & Maria Vives. 11,30: * 20: * DIUMENGE, 9: Família Li. 11:
Aurora del Rosario. 12: Albet Vela & Josepa Castellví. 13,15: Sílvia Soler,
anivers. 19: Esperanza González y Ramon Montesinos, anivers. 20,30:
Carmen Herce Alcalde. DILLUNS, 9: *. 11,30: *. 20: Pels difunts de la
setmana. DIMARTS, 9: Ramona Cutrina. 11,30: Raimundo Martínez. 20:
Pedro y Paloma Huelín de la Torre.. DIMECRES, 9: Família Li. 11,30: *
20: Gavina Dávila anivers. DIJOUS, 9: Amadeu Rovira. 11,30: * 20: *.
DIVENDRES, 9: Antònia Vilanova. 11,30: * 20: Pels joves i adults que
rebran els Sagraments de la iniciació cristiana. DISSABTE, 9: Jaume
Valls. 11,30: Vicenç i Mari Carmen Viñeta. 20:*
(L’asterisc * indica que la intenció de la Missa està disponible)
Preguem pels nostres germans difunts: Francisco Tudela (83) que morí
el dia 22 a Múrcia; Manuel Gudiño Rodríguez (78) i Roser Valls Caldes
(85) que moriren el dia 23. Al cel siguin. Demà dilluns, a les 20h es celebra
la Missa pels difunts de la setmana.

