DIUMENGE DE PENTECOSTA. 15 de Maig de 2016
Hemos llegado al domingo de Pentecostés, el que cierra el ciclo de Pascua, en la
celebración de la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos reunidos 50 días
después de la resurrección del Señor. Este canto del s. IX nos ayudará a pedir la venida
del Espíritu Santo y su eficacia sobre nosotros.

Latín
Veni Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia,
Quae tu creasti, pectora.
Qui diceris Paraclitus,
Donum Dei Altissimi,
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritalis unctio.
Tu septiformis munere,
Dextrae Dei tu digitus,
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.
Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis,
Virtute firmans perpeti.
Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus;
Ductore sic te praevio,
Vitemus omne noxium.
Per te sciamus da Patrem
Noscamus atque Filium;
Teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore. Amen.

Castellano
Ven Espíritu Creador;
visita las almas de tus fieles.
Llena de la divina gracia los corazones
que Tú mismo has creado.
Tú llamado Paráclito,
don de Dios altísimo,
fuente viva, fuego, caridad
y espiritual unción.
Tú derramas sobre nosotros los siete dones;
Tú el dedo de la mano de Dios,
Tú el prometido del Padre,
pones en nuestros labios los tesoros de tu
palabra.
Enciende con tu luz nuestros sentidos,
infunde tu amor en nuestros corazones
y con tu perpetuo auxilio,
fortalece nuestra frágil carne.
Aleja de nosotros al enemigo,
danos pronto tu paz,
siendo Tú mismo nuestro guía
evitaremos todo lo que es nocivo.
Por Ti conozcamos al Padre
y también al Hijo y que en Ti,
que eres el Espíritu de ambos,
creamos en todo tiempo. Amén.

Notícies i advertiments
Intencions de pregària
en les Misses
Diumenge dia 15:
10:00h: Pedro y Pilar
12:00h: per els qui pertoca
19:30h: per els qui pertoca
Dilluns dia 16: Per els qui pertoca
Dimarts dia 7: per els qui pertoca
Dimecres dia 18: per els qui pertoca
Dijous dia 19: per els qui pertoca
Divendres 20: Rafael Ortega, Maria
Minguez i Juanita Sanchez
Dissabte 21: No hi ha missa.
Diumenge dia 22:
10:00h: per els qui pertoca
12:00h: per els qui pertoca
19:30h:. Per els qui pertoca
Adoració al Santíssim Sagrament
Aquest diumenge 15 és tercer de mes,
per la qual cosa, els qui vulgueu, podeu
passar a fer una estona d’adoració a la
capella del Santíssim a les 17:30h
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.
Reunió amb l’Arquebisbe
Un cop al trimestre, que s’escau el
proper dimarts, el Sr. Arquebisbe es
reuneix amb els sacerdots ordenats els
darrers deu anys. Encomanem-los.
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!
Reunió arxiprestal
El proper dimecres, els rectors de les
parròquies de l’arxiprestat ens
reunirem per treballar la conclusió del
curs i la preparació del curs següent.
Alguna idea? Feu-nos-les arribar!
Catequesi confirmació
El proper dijous, un grup de joves de la
parròquia es reuniran per preparar la
seva aproximació al do de l’Esperit.
Encomanem-los!
Processó de Maria Auxiliadora
Divendres, a les 19:30, des de Martí
Codolar, celebrant la setmana esportiva
de la associació esportiva Sant Cebrià,
portarem em processó la imatge de
Maria Auxiliadora, acompanyant-la
amb els nostres cants i el res del rosari.
Arribats a la parròquia, celebrarem la
santa missa.
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.
Missa de Maria Auxiliadora
El proper dissabte, els Salesians
conviden tota la parròquia a participar
a la missa que faran en honor a Maria
Auxiliadora. Per aquest motiu, no hi
haurà missa la parròquia, sinó que la
celebrarem junts a Martí Codolar. Us hi
esperem.

