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jesús viu
en la pau

“Avui, a la primera lectura, llegim que: “l’Església vivia en pau
per tot Judea, Galilea i Samaria. Així creixia, s’anava edificant, i
vivia constantment a la presència del Senyor, confortada per
l’Esperit Sant” (Ac 9, 31). D’aquesta manera veiem reflectida
en la vida de les primeres comunitats cristianes, la salutació
que Jesús repetia als deixebles en les seves aparicions, que
aquests darrers diumenges hem recordat: “la Pau sigui amb
vosaltres”.
La realitat del Jesús viu es fa evident en aquelles situacions que
ens mostren la pau autèntica. En la nostra societat ens trobem
amb molta gent que busca desesperadament la pau interior, i
ben sovint ho fa en el comerç i el consum de les falses
esperances. Però, és l’esperança profunda de la nostra fe, que
el Jesús viu representa, la manera d’assolir una pau interior que
ens donarà força per encarar les dificultats de la nostra vida.
Igualment, és en la construcció de la bona convivència, en la
pau de cada dia, que fem realitat el nostre intent de seguir el
model de Jesús amb la nostra relació amb els que ens envolten:
a casa, a la feina, a la parròquia, al poble ... En la mesura que
ens apropem a construir la pau quotidiana, fem més viu Jesús
en el nostre entorn. La recerca de la justícia des dels entorns
més propers fins als més globals és el que ens apropa a fer
realitat la pau autèntica, la del Regne de Déu que Jesús ens
anuncia. Si ajudem a construir-la estem donant fruit, com ens
reclama l’Evangeli d’avui.

cultes de la setmana

DIUMENGE, dia 3:
Dilluns,

dia 4:

Dimarts,

dia 5:

Dimecres, dia 6:
Dijous,
dia 7:
Divendres, dia 8:
Dissabte, dia 9:
DIUMENGE,dia 10:

A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Florenci
Malian i Dolores Gallart)
A les 19,00: Rosari, Mes de Maria i Missa (a la M.
de D. del Sòl del Pont)
A les 19,00: Rosari, Mes de Maria i Missa (dif.
Josep Casas i Noguera)
A les 19,00: Rosari, Mes de Maria i Missa (pels
difunts de la parròquia)
No hi ha missa
A les 19,00: Rosari, Mes de Maria i Missa (dif.
Joan Ballès)
A les 20,00: Missa (dif. Monsterrat Puig i Estrada)
A les 11,00: Missa cantada (dif. Miquela Torras i
Masramon, cap d’any)

la
la campana
campana avisa
avisa

CONSELL PASTORAL: Dilluns, dia 4, es reuniran els
membres del Consell per continuar vetllant per la marxa de la
parròquia i anar preparant el treball d’una propera assemblea
per la tardor.
PREPARACIÓ DE L’ASSEMBLEA: Dimecres, dia 29, a
1 quart de 10, es reuniren els responsables dels grups que
preparen l’assemblea, i dimarts, dia 5, a 1 quart de 10, es
trobaran els del grup de litúrgia.
CONFIRMACIÓ: Divendres, dia 8, a les 5, hi haurà trobada
del grup que es prepara per a la confirmació acompanyat per
la Sara Jordan.
FESTA DE LA RESIDÈNCIA: És dissabte, dia 9, amb
celebració de l’eucaristia a la 1 als jardins de can Planoles,
acompanyats per la coral Feliu i Formosa
GRUP DE RV DE MATRIMONIS JOVES: Dissabte, dia
9, a 2 quarts de 5, faran la trobada mensual per parlar de la
seva vida i de la seva fe.
GRUP LLOANÇA: Dijous passat, a la tarda, es trobaren el
grup de persones que cada mes netegen l’església, treuen la
pols, endrecen... Un treball lloable que ens permet de trobarnos molt més bé a les celebracions.
MISSA AL SÒL DEL PONT: Durant el mes de maig es
celebrarà l’eucaristia dels dies feiners al Sòl del Pont a 2 quarts
de 8, i a les 7 es farà el mes de Maria.
48è PELEGRINATGE A LURDES: Serà del 13 al 17 de
juny. Tots els malalts o acompanyants que hi vulguin anar ja es
poden inscriure des d’ara.
ENTERRAMENTS: Dilluns, dia 27, es celebrà el Funeral i
l’Enterrament de Montserrat Vilar i Blanch, que morí el
dissabte, a l’edat de 87 anys. Dijous, dia 1, el de Carme
Puigdollers i Cabañol, que morí el dia abans, a l’edat de 92
anys. Al cel siguin.
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 i un de 100 € per les
necessitats de la parròquia, i un de 500 € per l’escola de
Bobog. Moltes gràcies.

