
FINAL DE CATEQUESIS

Aquest  dissabte,  dia  14,  en  apleguem  catequistes,  infants,  pares  i  mares  de
catequesis, en la celebració de l’Eucaristia (Missa Familiar) per donar gràcies d’aquest
curs 2020-2021, a pesar de la situació difícil que hem passat. Des d’aquest Full, que
alhora passem per WhatsApp  a tots els grups, volem fer esment d’alguns elements
que hem viscut i volem tenir en compte:

 En primer lloc un agraïment molt sincer i
afectuós  a  totes  les  catequistes  i  els
catequistes que setmana rere setmana han
impartit  la  sessió  de  catequesis,  sigui
presencial  (pels  que  se’ls  ha  permès  )  o
telemàticament, la majoria. No ha estat un
curs  fàcil,  especialment  per  les  sessions
telemàtiques.  Veies  la  cara  dels  infants,
però no el que tenien entre mans o en els
peus, el que escrivien o el llibre que tenien
al davant.

 També cal agrair als pares i mares, especialment els qui col·laboraven als costat
dels nois i noies al moment de la catequesis en les sessions telemàtiques. Cal
dir,  però, que no han estat  la majoria.  Clar que molts estaven ocupats.  Ho
comprenem.

 Des del principi de curs i al moment de fer la inscripció a la catequesis, es diu
que la Missa Familiar forma part de la catequesis. Constatem que els qui més hi
participen són els i les famílies de 1r i 2n curs. Insistim: no té sentit rebre uns
sagrament  com l’Eucaristia  o  la  Confirmació  sense  la  participació  assídua  i
permanent a la Missa dominical. Si a l’entorn de l’infant no hi ha una vivència i
necessitat de l’Eucaristia, difícil que després ells i elles hi continuïn participant.
Per què no deixen l’esport, la dansa o una altra activitat? Perquè els pares-
mares  en  aquestes  altres  activitats  s’hi  fan  presents,  animen,  acompanyen,
s’interessen... Quan quelcom es viu, es comunica i contagia.

 Agraïm. També, ben sincerament i de cor el petit grup d’animadors de la Missa
Familiar: qui toca els instruments i  qui canta. La situació pandèmica no ens ha
permès celebrar l’Eucaristia d’una manera més propera físicament. Però, cal dir,
que ha facilitat la presència familiar, pares-mares i fills junts, a la Missa. Aquest
és l’autèntic sentit i ideal de la celebració de la fe.

ASCENSIÓ DEL SENYOR                                            16 DE MAIG DE 2021



 Un fi de curs no vol dir acabament en la formació. Aquesta ha de continuar
sempre  en  tots  els  camps.  També  en  la  fe.  “ja  s’han  confirmat”  i
“desapareixen”. Desapareixen perquè la família ha desaparegut. Pensem, tots
plegats, que la formació  i la celebració de la fe no és un obstacle per a ser més
humans i més feliços; tot el contrari. Ens cal més unió i compromís tant per
part de la Parròquia com per part de la família per a fer homes i dones amb
plenitud perquè puguin fer front a les dificultats que la vida els presentarà.

 Gràcies a tots i a totes. Fins sempre.

CONFIRMACIONS

El  diumenge  passat,  dia  9,  el  Sr.  Bisbe
administrà el sagrament de la Confirmació
a 15 nois i noies de la Parròquia. Fou una
cerimònia  ben  viscuda  i  entranyable.  Els
nois i noies, junt amb els familiars que els
acompanyaven,  mantingueren  una
disposició ben activa i atenta. 

El Sr, bisbe recordà als joves com l’amor
és el que dóna sentit a la vida humana, un
amor que pot ser viscut de forma plena en

el sagrament del matrimoni però que també pot anar més enllà de l’erotisme i ser
viscut en la castedat per part dels esposos o la paternitat o maternitat espiritual per
part dels preveres i religiosos amb el celibat o la virginitat. Mons. Vives animà els
joves a rellegir l’Evangeli proclamat en aquell dia (Jo 15, 9-17) on Jesús ensenya que
ningú no té un amor més gran que el qui sap donar la seva vida i els animà a saber
donar la seva vida per amor, dia a dia, amb generositat, tal com ens ho han ensenyat
tantes i tantes persones durant la pandèmia actual, que estan donant el millor d’ells
mateixos sense caure en l’egoisme de la disbauxa que no té en compte el patiment i
el sofriment dels altres.

PRIMERES COMUNIONS.
Aquest diumenge comencen a participar per primera vegada un grup de de dos noies
i  un  noi  en   l’Eucaristia.  Acte  que  s’anirà  repetint  durant  el  mes  de  maig.
Acompanyem-los en la pregària.

               

          INTENCIONS DE MISSES DEL 17 - 23  DE MAIG

INFORMACIONS PARROQUIALS

Dilluns Intenció encomanada
Dimarts Mª. Nativitat Martínez, religiosa
Dimecres    Maria Lucía, religiosa
Dijous    Intenció particular
Divendres    Mª. Nativitat Martínez, religiosa
Dissabte  Dantis
Diumenge    12 h. Intenció particular


