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- Diumenge de Pentecosta -

4 de juny de 2017

En la nostra pròpia llengua
La llengua és el mitjà més humà d’avinença
i comunicació. Però parlar diversos idiomes
no va impedir l’entesa dels que escoltaren
els Apòstols el dia de Pentecosta. Perquè ells
parlaven el llenguatge de l’Esperit que Jesús
els havia promès i ara els abrandava d’Amor.
Quan falta l’Esperit no ens sabem entendre
I quan no disposem del Defensor no sabem,
ni recordem, ni penetrem el sentit de la
Paraula Viva que el Senyor Jesús ens adreça.
Amb els adults i joves que divendres dia 2
van accedir als Sagraments de la Fe i amb els
infants que avui rebran el Baptisme i la Primera Comunió, clamem
amb tota l’ànima: Veniu Esperit Sant!
Que cadascú doni a la pregària el color de la seva situació personal i
el seu llenguatge vital. Però tots, moguts d’Esperit d’Amor, implorem:
Veniu Esperit Sant ompliu els cors dels vostres fidels
i enceneu-hi la flama del vostre Amor. Veniu!

Que il·lumini la mirada interior del nostre cor i ens reveli
la presència i acció de Jesús en tots els Sagraments.
22 infants avui fan la Primera Comunió a les Misses d’11, 12 i 13,15h

Avui a les 20h. cantem Vespres de Pentecosta

Demà: Aplec del Sant Crist de Llaceres
Seguint l’ancestral tradició, demà dilluns de Pasqua Granada, hi
haurà l’aplec a ermita del Sant Crist. S’hi celebrarà la Missa a les 12 del
migdia. >>Demà ES SUPRIMEIX LA MISSA d’11,3o al monestir<<

Sopar de la Llar d’Avis de la Parròquia
El dia 16 de juny, a les 9,00 de la nit, al jardí de Can Gatxet, la
Llar d’Avis de la Parròquia organitza el tradicional SOPAR D’ESTIU.
Siguem-hi tots. Inscripcions: al telèfon: 93 589 28 34

La catifa de flors de la festa de Corpus
Les famílies que vulguin col·laborar: inscripció avui a la sagristia.
Preparació: dissabte 17 a les 16h. Realització diumenge 18, a les 9h.

Celebració jubilar del P. Lluís Victori
El dissabte 15 de juliol a la Missa de les 20h. el P. Lluís celebrarà els
50 anys d’ordenació presbiteral i de servei a la parròquia. Unim-nos a
la seva acció de gràcies. I guardem la data per poder-lo acompanyar.

L’alt preu de la Fe
Els relats de les persecucions religioses s’assemblen molt. Els
assassins acaben repetint els mateixos horrors que ja havien perpetrat
els botxins depravats d’altres temps. La tenebra sempre és idèntica a la
tenebra.
L’EI va atemptar el 27 de maig passat a Egipte i va segar la vida d’una
trentena de treballadors i pelegrins que anaven al monestir de Sant
Samuel, molt venerat pels cristians coptes. En una zona desèrtica tres
tot terrenys van barrar el pas als autocars i sis emmascarats van obrir
foc a la comitiva.
Els supervivents diuen que els assaltants primer van robar a les
víctimes i després els van instar a renunciar a la seva Fe. Com que s’hi
negaren, els van anar executant un per un, amb un tret al cap. A Egipte
hi ha un constant assetjament dels cristians, atemptats a catedrals,
esglésies cremades...
El Papa Francesc els ha visitat fa poc i ha dit que hi ha més màrtirs
avui dia, que entre els primers cristians. L’Apocalipsi ensenya que: Ells
han vençut, ja que no van estimar tant la vida que els fes por la mort.
La força de l’Esperit Sant es manifesta en el testimoniatge d’aquests
innocents desarmats però coherents del tot. El valor que donen a la Fe
ha de fer avergonyir els que la consideren una feblesa.

Preguem els uns pels altres
Intencions de pregària per a la Missa: DISSABTE, dia 3 a les 9: Jaume
Valls. 11,30: Vicenç i Mari Carme Viñeta. 20: * DIUMENGE de
PENTECOSTA, 9: Rosa Moretó. 11: Damián Canabiri y Nèstar Cale. 12:
* 13,15: * 19: * 20,30: * DILLUNS, 9: Antònia Rovira. 12: APLEC del
SANT CRIST de LLACERES: pel veïnat. 20: pels difunts de la setmana.
DIMARTS, 9: Amadeu Rovira, fill 11,30: * 20: * DIMECRES, 9: *11,30:
* 20: Montserrat Geli. DIJOUS, 9: Timoteo Masero & Francisca
Romero. 11,30: * 20: Mª Esther Martínez, anivers. DIVENDRES, 9:
Maria Realp, anivers. 11,30: * 20: Antonio Castillo, anivers. DISSABTE,
9: *11,30: *20:*
(L’asterisc * indica que la intenció de la Missa està disponible)
Preguem pel nostre germà difunt: Mariano Marco Seseras (70) que
morí el 31. Demà a les 20h es dirà la Missa pels difunts de la setmana.

