En finalitzar l'Audiència General
d'aquest dimecres 5 de juny a la
Plaça de Sant Pere del Vaticà, el
Sant Pare va proposar alguns consells i punts de reflexió als presents per a preparar millor la Pentecosta: 1. Demanar a Déu el do de
l'Esperit Sant perquè sigui Ell qui
ens impulsi a caminar junts com a
germans en la construcció d'una
societat més fraterna i en la recerca de la unitat plena de tots els
cristians. 2. Obrir les nostres
ments i els nostres cors a l'acció
de l'Esperit Sant en nosaltres, perquè ens santifiqui i ens faci testimonis de Crist en el món en què vivim . 3. Procurar servir els ger-

mans, aprofitant els dons espirituals que hem rebut. 4. Caminar
junts pel camí de la fe i que la vinguda de l'Esperit Sant ens ajudi a
ser autèntics testimonis de l'amor
del Senyor per a t ots. 5. Amb la
força que rebem de l'Esperit Sant
podem ser veritables testimonis
de l'Evangeli en el món. 6. L'Esperit
Sant ens fa germans de Crist i fills
de l'únic Pare. I aquest Esperit romandrà sempre amb nosaltres. 7.
Que el Senyor ens trobi a punt per
rebre l'efusió abundant de l'Esperit
Sant. La gràcia dels seus dons infongui en nosaltres nova vitalitat a
la fe, reforci l'esperança i doni fortalesa operativa a la caritat.

15 de juny:
Laia SERRA GARCÍA i Javier CARDONA BAROT
Laura SERRALLONGA PIERA i Martí GÓMEZ CÓRDOBA

† María PADILLA FERNÁNDEZ (84)

† Antoni SOTO CANO (71)

Dilluns celebrarem la Santa Missa per a ells

9:00 Timoteo i Francisca (esposos). 19:00 *
9:00 Wilfrido Oliverto
Intriago Carranza. 11:00 Pedro Carreón // Fernando Rodríguez. 12:00*
13:15* 19:00 Montserrat Geli. 20:30
José Roig, Rosario Arroyo, José
Maria García i Silvia Alcalá.
9:00 * 20:00 Difunts de
la Setmana.
9:00 * 20:00 Per les

ànimes de
Sànchez.

la

família

Silva-

9:00 * 20:00 Ramon
Boix Mocinos.
9:00 * 20:00 Pere Calopa
Farrés (1r. Aniversari).
9:00 * 20:00 Albert
Dembski (5è aniversari)
9:00 * 19:00 Remi Alsina

