15 de MAIG de 2016
DIUMENGE DE PASQUA DE PENTECOSTA
L’ESPERIT SANT, UN REGAL PER A TOTHOM
La Pentecosta ens recorda i ens renova la vinguda de l’Esperit Sant.
Certament l’Esperit Sant és un do, un regal. Però alhora és una capsa que
conté a dins molts altres regals, els dons de l’Esperit Sant: la saviesa,
l’enteniment, el consell, la fortalesa, la ciència, la pietat i el temor
(amor) de Déu. Per actualitzar-los encara n’hi podríem afegir molts més.
Quan avui dia parlem d’un regal, sembla que és una cosa d’uns escollits,
d’exclusivitat, de grup selecte, d’elit. No podem pensar que un regal pugui ser per a tothom, i que fins i tot s’avanci a aquells que no hi han fet
cap mèrit. Un regal universal.
L’evangelista Lluc, que llegim
aquest any, és un gran narrade
l’Esperit
Sant.
I
no sols pel seu evangeli
sinó, sobretot, per la
seva gran segona obra:
Els Fets dels Apòstols. El protagonista
no és ni Pere ni Pau,
sinó l’Esperit Sant.
Un Esperit que Lluc
fa que s’avanci
sempre i que arribi
als més improbables
receptors.
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El rep Maria davant de
la seva perplexitat (Lc
1,35), el rep el vell Simeó
que espera Jesús en el Temple
(Lc 2,25-27)... fins i tot el rep,
anticipadament, un centurió romà: Corneli
(Fets 10,4448). L’Esperit Sant ens recorda allò que és el més incontrolable de Déu:
la seva generosa universalitat. Quan nosaltres arribem, ja hem fet tard.
L’Esperit Sant, abans, ja s’ha avançat.
Francesc Romeu, per a Missa Dominical

Any XXXI
Núm.
1604

“Oh Déu, vós que pel baptisme ens feu participar del misteri de la mort i de la resurrecció
del vostre Fill, concediu-nos de viure sempre units a Vós en una vida nova”

Han rebut el sagrament del baptisme els següents nous cristians:
LAURA MILLA SÁNCHEZ
DIDAC MILLA SÁNCHEZ
MEI DEL PINO NARVÁEZ
"Escolteu, Senyor, les nostres súpliques i concediu la gràcia d'estimar-se tota la vida a
aquest fills vostres, que s’han unit en matrimoni davant d'aquest altar"

Amb goig han unit les seves vides pel sagrament del matrimoni:
ÁLVARO GUILLEN CABRERA amb ÁNGELA REQUENA GARCÍA

"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:
MARCELINO PELAEZ ÁVILA
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TROBADA D’ESCOLANS

Aquest dissabte un petit grupet d’infants hem participat de la trobada d’escolans a Montserrat que organitza el bisbat de Sant Feliu de Llobregat a través
dels seus seminaristes. Ho hem fet en el marc del
jubileu extraordinari de la misericòrdia.

BENEDICCIÓ DE SANT ISIDRE

Aquest diumenge s’escau la festa de sant Isidre. Es
farà la benedicció a les 12h davant de l’Església de
sant Pere i sant Pau.

VINE I VEURÀS
El proper dimarts 17, a les 20h, a la capella de sant
Jordi, una nova sessió oberta a tothom per a escoltar
en clima de pregària un fragment de l’Evangeli.

INSCRIPCIONS ROMERIA
Aquest dimecres 18 de 18h a 20h fem les inscripcions per aquells que vulguin dormir en cel·les (petits

Juliana Segura Álvarez; Benet Llopis Xirinach; esposos
Arcadi Mata i Glória Batllori
Vicens Berga; Dolors Ruiz; Joan Barberá; Pura Giménez; Adelaida Siré; famílies Merino-Delgado; famílies
Prado-de la Rosa
Mariano Cotela; Rosita Montané i els seus pares
Elia Prieto
Agustí Paretas;Antón Costan; Cinta Rof
famílies Pardo-Villamayor; famílies Alcaide-Lázaro;
esposos Fernando i Isabel; Manuel Pardo Villmayor
apartaments) a Montserrat. També comencem a
apuntar els qui vulguin l’autocar tant de dissabte
com de diumenge. Agafeu un tríptic i mireu com hi
participareu!

ACOLLIMENT PREMATRIMONIAL
Aquest proper cap de setmana (divendres 20 i dissabte 21) hi haurà a les 21.30h acolliment prematrimonial per aquelles parelles que es casen aquest
estiu o la tardor. Serà a la sala de sant Pere i sant
Pau.

CAMPANYA SOLIDÀRIA
ESCOLA MARE DE DÉU DEL CARME
El proper cap de setmana 21 i 22 de maig per al
projecte Kananga. Jocs, tallers, Zumba, Gòspel amb
el grup “AMPA/Aires de Gòspel” (19.30h), concert
del grup IXCIS (20.30h) el dissabte, i diumenge
jornada de l’esport Gimkana familiar i 9a cursa solidària.

