27 de MARÇ de 2016
DIUMENGE DE PASQUA
CREURE EN EL RESSUSCITAT

Malgrat tot continuarem creient,
contra tot pronòstic i tota probabilitat,
Que l’alegria pot vèncer l’abatiment,
Que l’esperança pot vèncer el sense sentit,
Que la confiança pot vèncer les nostres pors,
Que la tendresa i la bondat
poden vèncer la violència i la maldat,
Que la justícia pot vèncer les desigualtats,
Que la solidaritat pot vèncer l’individualisme,
Que la llum pot vèncer la foscor,
Que una vida nova pot néixer de la mort.
Sí, continuarem creient,
contra tot pronòstic i tota probabilitat,
que l’Amor ens pot transformar
i transformar el món,
en un lloc millor per a tots.
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"Senyor, per la fe confessem la mort i la resurrecció del vostre Fill. Concediu als qui ja
han participat de la mort de Crist, de participar també de la seva resurrecció"

Doneu, Senyor, el repòs etern als germans difunts:
MARIA GARCÍA GARCÍA (75)
JOAN RULLÓ PUIG (85)

DISSABTE 26
DIUMENGE 27

DIVENDRES 1
DISSABTE 2
DIUMENGE 3

a les 22 famílies Company-Solà
a les 9 esposos Enric Querol i Quimeta Busquets; Josep Portillo; difunts de les famílies Comas-Pejoan; Ramon Navarro
a les 11 famílies Parés-Orradre; Vicente i Victor Peris
a les 20 MISSA DE DIFUNTS DEL MES DE MARÇ
a les 20 Susana Ribera; Josefina Ruiz; famílies Torres-Llauradó
a les 9 Albert Rovira; Joan Martí; Sergi Pejoan; Pilar García
a les 11 Teresa Raventós i Domingo Gibert; Antonio Orradre;
Francisco Mateo i Ana Vidal; famílies Portillo-Gallart;
José Barrios; Mª Ester Barrios; esposos Rafael Adell i
Anunciación Lafita; Ester, Gloria i Tere Adell Lafita

CANVI DE L’HORA OFICIAL
I DE L’HORARI DE MISSES

VOLUNTARIS DE CÀRITAS
DEL PUNT SOLIDARI

Aquest diumenge a la matinada hi ha el canvi
d’hora oficial, i per tant, a partir del nou horari, les
misses vespertines de dissabte i de diumenge seran
a les 20h enlloc de les 19h com fins ara.

Aquest proper divendres 1 d’abril, reunió a les
16.30h per a compartir una reflexió sobre el sentit i
l’aportació específica dels nostres voluntaris a
aquest projecte de banc d’aliments.

DILLUNS DE PASQUA

APLEC PARROQUIAL

En ser un dia festiu, cal recordar que no hi haurà
missa ni a la capella de les Carmelites Missioneres
a les 7.20h ni al vespre a les 20h. Només hi haurà
—a la nostra parròquia— la missa de les 9h.

El proper diumenge 3 d’abril, II de pasqua, celebrarem l’aplec parroquial. En el jubileu extraordinari
de la misericòrdia escoltarem tres testimonis que
ens ajudin a concretar que significa ser «misericordiosos com el Pare» avui i aquí. Com altres anys el
celebrarem a la missa de les 11 del matí i se suprimeix la missa a Sant Jordi per afavorir la participació a l’aplec. Fem tot el possible per a participar-hi.

EQUIP DE VISITADORS DE MALALTS
Aquest proper dimarts 29, després de la missa de les
9 del matí, ens trobarem l’equip de persones que
visiten els malalts i van a portar les comunions en
nom de la parròquia. L’objectiu és compartir com
fem la celebració i donar algun material que ens hi
pugui ajudar.

CLERGAT DE L’ARXIPRESTAT
El proper dimecres 30 hi ha reunió del clergat del
nostre arxiprestat a l’ermita de Bruguers.

ASSEMBLEA CPS FRANCESC PALAU
Aquest proper divendres 1 d’abril.

RECÉS ARXIPRESTAL
Les parròquies del nostre arxiprestat de Bruguers
estem preparant un recés el diumenge 10 d’abril,
començant a les 13.30h i acabant amb la missa a les
18.15h. Es farà al col·legi Sant Gabriel de Viladecans (Av. germans gabrielistes 22)

