III DIUMENGE DE PASQUA. 10 d’abril de 2016
EL PES D'UN SI
Si la nota digués: una nota no fa cap melodia....
no hi hauria simfonia.
Si la paraula digués: una paraula no pot fer cap pàgina...
no hi hauria llibre.
Si la pedra digués: una pedra no pot dreçar una paret...
no hi hauria casa.
Si la gota d'aigua digués: una gota d'aigua no pot fer un riu...
no hi hauria oceà.
Si el gra de blat digués: un gra no pot sembrar un camp...
no hi hauria collita.
Si l'home digués: un gest d'amor no pot salvar la humanitat...
mai no hauria justícia, ni pau, ni dignitat,
ni felicitat damunt la terra dels homes.
Jesús, Tú también me preguntas a mí: ¿Me amas?. Y yo quiero contestarte
con toda sinceridad. Soy un hombre débil como Pedro que a menudo sólo
piensa en sí mismo. Pero Tú sabes que te amo y que te quiero amar más.
Señor, te pido que enciendas mi corazón, a veces tan frío, con tu amor, y
que me ayudes a hacerme cargo de los hermanos que has puesto en mi
camino, para que ellas también te amen.

Notícies i advertiments
Intencions de pregària
en les Misses
Diumenge dia 10:
10:00h: Pepito
12:00h: Pro Populo
19:30h:. Cristina Camps Graupera
Dilluns dia 11: Pro Populo
Dimarts dia 12: Pro Populo
Dimecres dia 13: Pro Populo.
Dijous dia 14: Pro Populo
Divendres 15: Antonia Estopiñá
Dissabte 16:Pro Populo.
Diumenge dia 17:
10:00h: Miguel Sánchez
12:00h: Pro Populo
19:30h:. Cristina Camps Graupera
Despatx parroquial
Hi ha despatx parroquial tots els
dimarts i divendres de 18h a 19h. Tot i
això, si els vostres horaris no us
permeten de venir en aquests horaris,
podeu contactar el rector al tlf.
605.68.71.56.
Confessions
Podeu rebre el sagrament de la
reconciliació dins l’horari de despatx,
durant l’exposició del Santíssim, o a
hores convingudes.
Coral
Cada dimecres, després de la missa,
tots aquells que vulguin, poden venir a
preparar els cants de la litúrgia del
diumenge. Diu sant Agustí que qui
prega cantant, prega dues vegades!

Catequesi de confirmació
Aquest dijous, un grup de joves de la
parròquia es reuniran a les 20:15h per a
seguir-se preparant per a rebre el segell
del do de l’Esperit Sant. Encomanemlos!
Adoració al SS Sagrament
El proper diumenge 17, com tots els 3rs
diumenges de mes, hi haurà una estona
de pregària i silenci a la capella del
Santíssim, a les 17:30h. Hi sou tots
convidats!
Col·lecta extraordinària per obres
El proper cap de setmana, 16 i 17
d’abril, farem una col·lecta
extraordinària per les obres de la
parròquia.
Un cop més, gràcies a tothom pel
suport, l’ajut i la generositat.
Campanya de la renta
Recordeu de marcar la casella de
l’ajuda a l’església en la vostra
declaració. Tots aquells que feu
donacions i les vulgueu desgravar,
comuniqueu-ho al rector.
Matriculacions a l’escola
Recordeu que podeu demanar classe
de religió per als vostres fills, sigui
quina sigui l’escola a la que vagin. Hi
teniu dret. Si hi teniu alguna dificultat,
poseu-vos en contacte amb la
parròquia o la delegació diocesana
d’ensenyament.

http://www.ensenyamentbcn.org

