

Conferència en la 2a Setmana de la Família

Amb motiu de la 2a Setmana de la Família, que porta el lema “La Família, esperança
de la humanitat”, s’han preparat des de la delegació del bisbat moltes activitats. Aquí a
Sant Joan de Mira-sol, el dimarts 10 a les 21h. hi haurà una conferencia sobre
“Conciliar trabajo y familia: una cuestión pendiente”, a càrrec de la Dra. Núria Chinchilla, gran experta en la materia.


Primeres Comunions, preparació i confessió previa.

Del 14 al 29 de maig celebrarem la 1a Comunió dels més de 40 infants de la nostra
parroquia que durant dos anys s’hi han anat preparant a la catequesi. Aquest dimecres
4 o dijous 5, a les 17:30h. aquests nois i noies faran la 1a Confessió. També podran
rebre el sagrament els pares que ho vulguin, per tal de preparar-se així millor per a
rebre a Jesús. Un moment de gràcia i d’alegria per a ells i les seves famílies.


Preparant ja la Jornada Mundial de la Joventut

Des d’avui tenim ja dos tríptics perquè us apunteu per a la Jornada Mundial de la Joventut. Un tríptic és per apuntar-se a la acollida aquí a la parroquia dels joves que vindran d’arreu, com a família acollidora o com a voluntari, per als dies 12 al 15 d’agost.
L’altre tríptic és per a que s’apuntin els joves que vulguin venir del 17 al 21 d’agost a
Madrid a participar en la JMJ i l’encontre amb el Sant Pare. El preu del viatge serà
d’uns 190€. Feu-ho quan abans millor, que les inscripcions s’acaben a mitjans de maig.
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DIUMENGE “IN ALBIS”, “DE LA DIVINA MISERICÒRDIA”
Aquest Segon Diumenge de Pasqua s’anomena de diverses maneres. En primer
lloc, de “Sant Tomàs”, ja que l’evangeli que es proclama és el de la incredulitat
i posterior confessió de l’Apòstol (Jn 20,19-31). També s’anomena “de la Octava”, culmina la Octava de Pasqua, que és com un gran Diumenge. El mateix
fragment de l’Evangeli al·ludeix a la Octava, quan diu que Jesús es tornà a
aparèixer al cap de vuit dies (Jn 20,26).
També rep, des de molt antic, el nom de “Dominica in albis”. En realitat “in
albis vestibus depositis”. Això és perquè els neòfits (els que havien estat batejats
a la Vigília Pasqual) des de la nit de Pasqua vestien unes albes o vestidures blanques, com a signe del seu naixement a la vida eterna pel baptisme. I les portaven fins a les vespres del dissabte de la Octava. Aleshores, el dimenge segon de
Pasqua celebraven la Santa Missa “havent-se tret
ja les vestidures blanques”. De fet, des de la Vetlla Pasqual i durant tota la Octava, l’Esgésia es
mostra com una Mare delicadíssima, fent-nos
demanar a la Missa pels seus nous fills. Però des
d’avui ja participen plenament incorporats a Crist
en el Sacrifici de l’Altar.
També s’anomena diumenge “de Quasimodo”,
prenent el nom, com altres diumenges importants de l’Any Litúrgic (p. ex., diumenge “de
Laetare” el IV de Quaresma), de les primeres paraules de l’antífona de l’Introit (o cant
d’entrada). Avui és un text de la 1Pe 2,2: Com a
infants nascuts avui, glatiu per aquella llet espiritual i pura (“Quasimodo geniti infantes, alleluia;

rationabiles, sine dolo lac concupiscite, alleluia,
alleluia, alleluia”).

Però s’anomena també Diumenge “de la Divina Misericòrdia”, des que el desd’avui-beat Papa Joan Pau II va instituir-ne la Festa per a aquest diumenge,
d’acord amb les revelacions de Nostre Senyor a una santa polonesa, Faustina
Kowalska (1905-1938).
Aquest títol “de la Divina Misericòrdia”, volgut per Jesús mateix per a aquest
segon diumenge de Pasqua, li escau perfectament, com no podía ser d’altra
manera. Ja que la mateixa litúrgia expressa en les seves pregàries el desig que
els fidels acollim aquesta misericòrdia sobreabundant que Déu ens ofereix per
la Resurrecció de Jesucrist.
Així ho expressa l’oració col·lecta d’aquest dia: “Oh Déu sempre misericordiós, que, amb el retorn anual de la festa de Pasqua, reanimeu la fe del vostre
poble. Augmenteu els dons de la vostra gràcia, a fi que tots comprenguem millor quin baptisme ens ha purificat, quin Esperit ens ha regenerat i quina sang
ens ha redimit”.
Realment aquest diumege Crist Ressuscitat porta a la seva Església la promesa
consoladora de la seva infinita misericòrdia sobre tots els pecadors, tant nosaltres com tota la humanitat.
***

AVISOS I NOTÍCIES
Amb el temps de Pasqua i l’arribada del mes de maig, el calendari parroquial està
força ple. Us escrivim els avisos i notícies més destacats.


Peregrinació de joves a Roma per a Beatificació del Papa Joan Pau II

Aquest diumenge II de Pasqua (Festa de la
Divina Misericòrdia) el Sant Pare Benet
XVI beatificarà el seu antecessor, el Servent
de Déu Joan Pau II, que va morir fa justament 6 anys. Des de la nostra parròquia
divendres va sortir un autocar amb Mn.
Albert i 55 joves amb l’objectiu de participar a Roma en les celebracions. Que Nostre
Senyor els protegeixi i tornin dilluns plens
d’alegria i de gràcia.
Així mateix, el proper divendres, 6 de maig,
primer divendres de mes, a la Vetlla d’adoració de les 21:30h. i al pica-pica posterior
ens explicaran la seva experiència i ens ensenyaran les millors fotos.


Solemnitats de la Mare de Déu de Montserrat i
de Sant Jordi

Donat que aquestes festes van caure en la Octava de
Pasqua, han quedat traslladades al proper dilluns 2, la
Mare de Déu de Montserrat, i al dimecres 4, Sant Jordi.
Encara que els horaris de Misses seran de diari, solemnitzarem les celebracions com es mereixen.


Mes de maig dedicat a la Mare de Déu

Amb la Festa de la Mare de Déu de Montserrat, enguany el dilluns 2, començarem el mes de maig dedicat a la
Mare de Déu. Procurarem tenir-lo present amb diversos actes. Dilluns mateix, dia 2, a les misses es farà
l’enviament de les Capelletes de la Mare de Déu de
Schönstatt, que visitaran moltes llars. Els qui vulgueu
fer de “missioner”, responsabilitzant-se d’una capella, i
buscant deu cases per portar-la, aviseu-nos-ho.

