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Bisbat de St. Feliu de Llobregat

ESTRACTE HOMILIA DEL ST. PARE FRANCESC
DIUMENGE DE PENTECOSTA 15 -5- 2016
L'Esperit és donat pel Pare i ens condueix al Pare. Tota
l'obra de la salvació és una obra que regenera, en la
qual la paternitat de Déu, mitjançant el do del Fill i de
l'Esperit,

ens

lliura

de

l'orfandat

en

què

hem

caigut. També en el nostre temps es constaten
diferents signes de la nostra condició d'orfes: Aquesta
solitud interior que percebem fins i tot enmig de la
multitud, i que de vegades pot arribar a ser tristesa
existencial; aquesta suposada independència de Déu,

que es veu acompanyada per una certa nostàlgia de
la seva proximitat; aquest difús analfabetisme espiritual
pel qual ens sentim incapaços de resar; aquesta
dificultat per experimentar veritable i realment la vida
eterna, com a plenitud de comunió que germina aquí
i que floreix després de la mort; aquesta dificultat per
reconèixer l'altre com a germà, quant fill del mateix
Pare; i així altres signes semblants. (...)
De l'immens do d'amor, com la mort de Jesús a la
creu, ha brollat per a tota la humanitat l'efusió de
l'Esperit

Sant,

com

una

immensa

cascada

de

gràcia. Qui se submergeix amb fe en aquest misteri de
regeneració reneix a la plenitud de la vida filial. (...)

AGENDA
Dimarts 6: a les 20:00h. Consell pastoral.
Dijous 8: a les 15:15h. recés de dones.
Divendres 9: a les 11:00h. Sta. Missa residència Sophos.
de 20:30h.-23:30h. Exposició del Santíssim.
Dissabte 10: a les 18:00h. Cerimònia 1es comunions.
Diumenge 11: a les 12:00h. Cerimònia 1es comunions.

CORPUS CHRISTI DIUMENGE 18 JUNY
18:30h. EUCARISTIA
19:30h. PROCESSÓ PELS CARRERS DEL BARRI CENTRE

Diumenge 18 de juny celebrarem la solemnitat de
Corpus Christi (El Cos i la Sang del Senyor), és a dir, la
presència real de Jesucrist sota els signes del pa i el vi.
La fe catòlica ens ensenya que a la Missa, després de
la invocació a l’Esperit Sant i les paraules de la
consagració, a sobre l’altar el pa deixa de ser pa i el vi
deixa de ser vi, ho són només en aparença, doncs,
s’han convertit en el Cos i la Sang de Jesús.
Damunt l’altar tenim la presència de Jesús, amb el
seu Cos i Sang, Ànima i Divinitat. És, per tant, una
presència, la de Jesús, que es capta no per
l’evidència dels sentits (vista, gust, tacte), sinó per
l’acceptació rendida de les paraules del mateix Jesús
que va dir: “ això és el meu Cos”, “aquest és el calze
de la meva Sang”. En definitiva, creiem en la
presència real de Jesús en l’Eucaristia per la fe, donem
fe a la paraula de Jesús.

OBRAS
La empresa Reformas Pareja ya ha finalizado los
trabajos de reparación urgente del hundimiento de
parte del tejado de la zona de c/ Verdaguer. La
intervención ya ha sido pagada.
Por otro lado, los organismos que tutelan la
administración del patrimonio y la economía de la
diócesis de Sant Feliu han aprobado la petición de la
parroquia de acometer la siguiente fase de reparación
de las grietas de la iglesia. Así, este próximo lunes ya
comenzarán los trabajos en una nave lateral del
interior del templo parroquial, sin embargo, el andamio
más voluminoso se instalará después de la Festa Major.
INTENCIONS STA. MISSA
Dilluns

5:

19:00h.

Celestino

Prieto.

Dimarts

6:

7:15h./19:00h. Dimecres 7: 19:00h. Missa exequial per
Blas Castilla Lozada. Dijous 8 : 7:15h./19:00h. Divendres
9: 19:00h. Dissabte 10: 9:00h./19:30h. Josep Esteller Busé.
Diumenge 11: 10:00h./11:00h./12:00h. pels feligresos /
17:30h. Hospital St. Joan Despí.

