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AVUI PARLEM DE...

PETENCOSTA, ANIVERSARI DEL CRISTIANISME
Mn. Joan Nadal

Sí, Pentecosta és com l’aniversari del cristianisme; un aniversari de més de 2000 anys. No hi
hagut mai cap institució que hagi durat tant de
temps; n’ha passat de totes, però malgrat això
encara perdura , i perdura perquè l’esperit treballa de manera constant i sense estridències
movent cors i inspirant accions.
Jesús ens envia a fer el mateix que Ell, a comunicar a tothom la Bona Nova: Déu ens estima i
nosaltres ens hem d’estimar i hem de conviure
en pau. Tot això pot semblar una utopia enmig
d’aquest món tan egoista, tan insolidari i tan violent. Però hem de confiar i creure en la força
de l’Esperit i demanar-la: Vine Esperit Creador i
dóna’ns la força i l’alè de Jesús doncs l’Església
sense la teva força no es renovarà. Vine Esperit
Sant i ensenya’ns a escoltar solament la teva
paraula enmig de tantes que ens ensordeixen,

ens distreuen i ens enganyen. Vine Esperit de
la Veritat, sense tu no podrem evitar els nostres
errors. Esperit Bo, ajuda’ns a dur a terme el teu
projecte, aquell que diu que els últims seran el
primers. Esperit d’Amor inspira’ns l’amor sense
mesura, perquè sense estimar ens anem distanciant cada vegada més els uns dels altres i
ens anem tancant en els nostres individualismes
oblidant el proïsme. Vine Esperit Alliberador de
les nostres pors, dels nostres egoismes. Vine
Esperit Sant i renova la vida de cadascun dels
cristians, per dur a terme el teu pla.
Avui, doncs, diumenge de Pentecosta celebrem
l’aniversari del cristianisme inspirats per la llum
i la força de l’Esperit. Que per molts anys puguem continuar sent baules d’aquesta Església
encara que imperfecte però tocada per l’Esperit
de Déu.

CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE DE PENTECOSTA Missa de vigília, dissabte a 2/4 de 9 del vespre. Diumenge,
missa a les 10 del matí, 11 en castellà, 12 del
migdia i 9 del vespre.
HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS.
Cada dia a les 8 del vespre.
RÉS DEL SANT ROSARI. Tots els dies feiners a
2/4 de 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, a la Capella de la
Mare de Déu de Riu-Sec.
COMUNIÓ ALS MALALTS. Cada dijous, de 4 a
6 de la tarda, es portarà la Sagrada Comunió als
malalts i impedits que ho demanin.
PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS MENUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, a 2/4
de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més
petits.

MES DEL SAGRAT COR. Durant el mes de
juny, després del res del sant rosari, es practicarà aquesta tradicional devoció.
GRUP DE REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns
10, a 2/4 de 8 del vespre.
PREPARACIÓ PEL BAPTISME. Dimarts dia
11, a les 9 del vespre, reunió amb els pares que
han de batejar properament als seus fills.
FRANCESC TORRALBA A LA PURISSIMA.
Dijous 13 de juny, convidat per la comissió de Fe
i Cultura, vindrà Francesc Torralba a parlar-nos
de la intel·ligència espiritual. Lloc: Auditori Mn.
Joan Nonell. Hora: 19.30. Al final de la conferència l’autor signarà els seus llibres sobre el tema
que es podran adquirir a la sortida. Per aquest
motiu la missa vespertina serà a les 7 de la tarda.
CONCERT DE FINAL DE CURS DE LA CORAL
RESSÒ. Diumenge dia 16, a les 6 de la tarda, la
coral Ressò, que està acollida a la nostra parròquia, ens oferirà un concert que tancarà el curs.
CONFERÈNCIA SOBRE OCCITÀNIA. Amb
motiu del pelegrinatge que farà la parròquia
aquest estiu a Occitània, dijous 20 de juny, a
2/4 de 8 del vespre, tindrà lloc una conferència
a l’Auditori Mn. Joan Nonell que anirà a càrrec
de Raquel Olivella Cardona, membre del COAC
(Centre d’Agermanament Occitano-Català) . Activitat oberta a tothom.
SOPAR-CONVIVÈNCIA. Totes les persones que
participeu cada dissabte en la missa vespertina
de 2/4 de 9, podeu apuntar-vos al sopar-convivència que es farà el dissabte 29 de juny als
locals parroquials un cop acabada l’eucaristia.
Els que hi esteu interessats podeu apuntar-vos
a secretaria o al final de la missa dels dissabtes.
Serà un sopar senzill i informal. L’objectiu és fer
convivència i caliu parroquial.
LA POLIFÒNICA DE PUIG-REIG. Diumenge
30 de juny, a les 6 de la tarda, concert a l’Església de la Puríssima a càrrec de la Polifònica de
Puig-Reig. Les entrades es poden adquirir ja a
secretaria de dilluns a divendres, de 2/4 de 6 de
la tarda a les 8 del vespre. Preu: 10 €
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Si algú té set,
que vingui a mi
i que begui.
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