AVISOS I NOTÍCIES


Proper dilluns, Missa a les 12h.

El proper dilluns, dia 13, dia després de la Pentecosta, com que és festa
civil, la Missa del matí no serà a les 9:30h. sinó a les 12h. del migdia. A
més, celebrarem la memoria de Sant Antoni de Pàdua.


Diumenge de la Santíssima Trinitat, jornada pro-orantibus

El proper diumenge, 19 de juny, el següent a la Pentecosta, l’Església ens
convida a celebrem la Solemnitat de la Santíssima Trinitat, tot contemplant
de manera sintética el misteri central de la nostra fe: que el nostre Déu no
és un Déu solitari, sinó que és un misteri de comunió, Pare, Fill i Esperit
Sant, tres persones en la unitat d’una sola naturalesa divina. Aquest dia
també preguem d’una manera especial pels monestirs i convents de vida
contemplativa, perquè continuïn sent fidels a aquesta missió tan important
que tenen al servei del Poble de Déu.


El mes de juny, dedicat al Sagrat Cor.

El mes de juny és també dedicat a contemplar i adorar el Sagrat Cor de
Jesús. Aquesta devoció, de la qual els Papes han dit que “és la síntesi de la
religió cristiana i la norma més perfecta de vida”, ens ajuda a entendre el
veritable sentit de la redempció i a sintonitzar amb Crist, retornant-li amor
per amor. Per això en aquest mes, a la parroquia, diàriament, abans de Missa de 9:30h., es resa el mes del Sagrat Cor.
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VENIU, ESPERIT SANT!!!
Després de cinquanta dies, el temps
pasqual arriba ja al seu final amb la
Solemnitat de la Pentecosta, la Pasqua
de l’Esperit Sant. Jesús ressuscitat, després de pujar al cel i seure a la dreta del
Pare, ha complert la promesa que va
fer als seus deixebles, i els ha enviat
l’Esperit Sant.

Unim-nos en aquest dia a tota
l’Església, que implora l’Esperit Sant,
amb les paraules hermoses de la Seqüència de Pentecosta:

L’Esperit Sant és la tercera persona de
la Santíssima Trinitat, l’altre Consolador o Defensor que Jesús envia a la
seva Església perquè continuï la seva
Obra salvadora al llarg dels segles, fins
que Ell torni. És el Do de Déu al món,
per fer dels pobles dispersos la seva
Església santa.

dons que teniu, / oh Sol que el cor

L’Esperit Sant és l’Amor de Déu enviat
als cors dels qui creuen en Crist per
habitar en ells i fer-los fills i amics de
Déu, per guiar-los vers la veritat complerta i omplir-los dels seus dons.

del cor que ja us ansia.

Veniu, oh Esperit Sant, / des del cel al
nostre pit / amb un raig de llum divina.
Pare dels pobres, veniu, / deu-nos els
il·lumina.
Vós sou el consolador, / de l'ànima Habitador, / i dolcíssim refrigeri.
En els treballs sou confort, /en les penes
sou conhort, / en la calor sou temperi.
Oh divina Claredat, /visiteu la intimitat /
Res tindrà l'home si vós / no li deu vostre
socors / divinal, que bé li sia.
Tot el que no és net renteu; / tot el que
ja és sec regueu; / cureu tota malaltia.
Tot l'indòmit endolciu; / tot el fred encalentiu; / regiu el qui s'esgarria.
Deu als fidels confiats / dels vostres dons
esperats /la sacrosanta Setena;
el mèrit de la virtut, /el camí de la salut, /
la joia immortal i plena.
Amén. Al·leluia.

