5 de JUNY de 2016
DIUMENGE X DE DURANT L’ANY
SAGRAT COR: VENIU A MI
La festa del Sagrat Cor [que celebràvem divendres passat], encara que variable en el
calendari, apareix sempre a final de curs, a vegades molt al final, quan arribem sense
forces al darrer tram previ a les vacances d’estiu. Per a molts, i cada vegada més, és
una festa que passa inadvertida, com una devoció d’altres temps, sense adonar-nosen que quasi totes les esglésies tenen una capella o un altar dedicat a venerar la imatge del Cor de Jesús. La pedagogia de la litúrgia no és gratuïta, però a vegades cal
donar-li un nou llenguatge, un nou sentit
per a un temps diferent.
“Veniu a mi els que esteu cansats i afeixugats i jo us alleujaré”, ens diu l’evangeli de
Mateu (cap 11). Jesús es presenta com
l’”espai verd” del que parlen avui tots els
llibres d’autoajuda, o el “cel blau” de les
meditacions relaxants que tant atrauen a la
nostra societat estressada, esgotada de córrer cap a on ben bé no se sap. El carisma
de Jesús, la seva autoritat, el seu missatge,
els seus gestos… ens conviden a buscar en
Ell el nostre consol i la nostra sanació. El
seu Cor, es l’espai obert que ens acull.
L’indret on som perdonats. L’alegria serena però encomanadissa. L’aliment que
sacia la nostra ansietat inconfessada.
Podem convertir la nostra vida en una carrera sense meta. Podem viure carregantnos a les espatlles les nostres mancances
sense arribar a acceptar-les mai. Podem,
fins i tot, fugir de la nostra pròpia existència vivint la vida dels altres. Però també, i a
això se’ns convida, podem aixoplugar-nos en aquest Cor amorós sense límits i trobar
en ell el sentit i la pau.
Teresa Gomà, religiosa del Sagrat Cor
per a Catalunya Religió

DARRERA EMPENTA PER LA ROMERIA
Aquest proper cap de setmana hi ha la romeria de les parròquies del Prat de Llobregat a Montserrat. Té ja una llarguíssima tradició (aquesta serà la vuitanta-quatrena)
que dóna fe del valor que té per la devoció del poble a la Mare de Déu de Montserrat, l’estima per la muntanya i el desig de gaudir d’un temps de convivència més
llarg i reposat amb altres famílies de la parròquia.
Com altres anys hem proposat moltes modalitats per a participar-hi, però hem volgut
recollir-les totes en un únic tríptic perquè cada un trobi la millor manera de fer-s’hi
present. Dimecres encara podeu demanar places per als autocars de dissabte i diumenge.
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Us animem a pujar-hi i en particular a participar en els actes que apareixen destacats
al programa, amb la voluntat de ser punt de trobada de tots els qui ens fem presents a
Montserrat aquest proper cap de setmana.

“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:
LIAM TRELL MUÑOZ
ELOY LÓPEZ BLANCO
"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:
SERGIO MARÍN ESTEVEZ amb MARIA ALTAGRACIA DÍAZ MARTÍN

DISSABTE 4
DIUMENGE 5

DILLUNS 6
DIJOUS 9
DISSABTE 11
DIUMENGE 12

a les 20 famílies Torres-Llauradó
a les 9 Albert Rovira; Joan Martí; Sergi Pejoan; Mª Dolores
Prado de la Rosa
a les 20 Antonio Alcalá; Mariano Alcalá; Luisa Hernández;
Fermin Tapias; María Navas i famílies
a les 9 Esposos Josep Pejoan i Elisa i el fill Josep
a les 9 Roc Mas
a les 9 Fam. Inés-Conde i Conde-Riera; Antonio Caro.
a les 9 Miquel Busquets i Quimeta Cheto
a les 11 Famílies Pedrosa-Marimón

ROMERIA A MONTSERRAT

GRUP DE BÍBLIA I LITÚRGIA

És aquest proper cap de setmana, del 10 al 12 de
juny Hem publicat un tríptic amb les activitats i
diverses modalitats de participació. Per a pujar tant
divendres (a peu), com dissabte o diumenge en autocar encara hi ha places. La data límit d’inscripció
és aquest dimecres de 18h a 20h.

Hi ha reunió aquest proper dijous 9, a les 19h a la
sala de Sant Pere.

MISSA A SANT JORDI
Per raó de la romeria, diumenge vinent 12 de juny
no hi haurà celebració de l’eucaristia a la comunitat
de Sant Jordi.

ACTIVITATS DIOCESANES
Aquesta propera setmana hi ha diverses activitats a
nivell diocesà: la trobada dimarts 7 de reforços educatius, la reunió de delegats diocesans de Sant Feliu
de Llobregat el dimecres 8, la reunió del secretariat
interdiocesà de Joventut dimarts i dimecres, el Consell pastoral diocesà i també un curs d’iniciació al
voluntariat de Càritas el dissabte.

