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LLOANÇA A DÉU CREADOR
Us lloem, Pare, amb totes les vostres criatures,
que van sortir de la vostra mà poderosa.
Són vostres, i plenes de la vostra presència
i de la vostra tendresa.
Lloat sigueu.
Fill de Déu, Jesús,
per vós foren creades totes les coses.
Us formàreu en el si maternal de Maria,
us féreu part d’aquesta terra,
i miràreu aquest món amb ulls humans.
Avui sou viu en cada criatura
amb la vostra glòria de ressuscitat.

Lloat sigueu.
Esperit Sant, que amb la vostra llum
orienteu aquest món cap a l’amor del Pare
i acompanyeu el gemec de la creació,
vós viviu també en els nostres cors
per impulsar-nos al bé.
Lloat sigueu.
Senyor U i Tri, comunitat preciosa d’amor infinit,
ensenyeu-nos a contemplar-vos
en la bellesa de l’univers,
on tot ens parla de vós.
Desvetlleu la nostra lloança i la nostra gratitud
per cada ésser que heu creat.
Doneu-nos la gràcia de sentir-nos íntimament units
amb tot el que existeix.
Déu d’amor, mostreu-nos el nostre lloc en aquest món
com a instruments del vostre afecte
envers tots els éssers d’aquesta terra,
perquè cap d’ells no és oblidat davant vostre.
Il·lumineu els amos del poder i del diner
perquè es guardin del pecat de la indiferència,
estimin el bé comú, promoguin els febles,
i tinguin cura d’aquest món que habitem.

Els pobres i la terra estan clamant,
Senyor, preneu-nos a nosaltres amb el vostre poder
i la vostra llum,
per a protegir tota vida,
per a preparar un futur millor,
perquè vingui el vostre Regne
de justícia, de pau, d’amor i de bellesa.
Lloat sigueu. Amén.
De l’encíclica “Laudato si” del Papa Francesc
CATEQUESIS
De primera comunió:
Dimarts, Dimecres i Divendres de 18h a 19h.
De continuïtat i primer de confirmació:
Divendres de 18h a 19h.
De segon de confirmació: Dijous de 19 a 20h.
ANUNCIS DE PRÓPERS ESDEVENIMENTS
Dilluns i Dimecres: de 20:30h a 21:30h Catequesis per a
joves i adults als locals parroquials.
Dijous 28 de febrer: de 9h a 13h. Adoració eucarística
matinal. A les 19:30h. Recés sobre la exhortació a la
santedat del Papa Francesc

SETMANA DE LA FAMÍLIA.
de l’1 al 10 de MARÇ de 2019
Les diòcesis amb seu a Catalunya dediquen una
setmana a promoure els valors familiars i a pregar per la
família. El lema d’aquest any es “La família, bressol i
referència de la nova humanitat”. Ens convida a
considerar que, en Jesús, Déu s’ha encarnat en una
família. Ens remarca que la família és el lloc on l’amor
de Déu no es cansa de generar vida i on la humanitat
renovada descobreix la joia de viure en pau i estimació.
Per portar aquest goig al món, el Papa Francesc va
voler que la IX Trobada Mundial de la Família,
celebrada a Dublín el passat mes d’Agost, es dediqués
a donar testimoni que la crida de la seva exhortació a
viure d’acord amb “La joia de l’amor” és possible. Així
també ho ha manifestat el Sínode dels Joves celebrat el
passat més d’Octubre. Amb la seva decisió de
fonamentar-se en l’amor, les famílies entren en el somni
de Déu i confirmen als joves que viure en l’amor no és
una quimera impossible. Aquesta setmana ens convida
a renovar l’amor familiar que esdevé força pels joves,
companyia pels grans i esperança per la humanitat.

