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BENDÍCEME, SEÑOR
Señor, bendice mis manos
para que sean delicadas y sepan tomar
sin jamás aprisionar, que sepan dar sin calcular
y tengan la fuerza de bendecir y consolar.
Señor, bendice mis ojos
para que sepan ver la necesidad
y no olviden nunca lo que a nadie deslumbra;
que vean detrás de la superficie
para que los demás se sientan felices
por mi modo de mirarles.

Señor, bendice mis oídos
para que sepan oír tu voz
y perciban muy claramente
el grito de los afligidos;
que sepan quedarse sordos
al ruido inútil y la palabrería,
pero no a las voces que llaman
y piden que las oigan y comprendan
aunque turben mi comodidad.
Señor, bendice mi boca
para que dé testimonio de Ti
y no diga nada que hiera o destruya;
que sólo pronuncie palabras que alivian,
que nunca traicione confidencias y secretos,
que consiga despertar sonrisas.
Señor, bendice mi corazón
para que sea templo vivo de tu Espíritu
y sepa dar calor y refugio;
que sea generoso en perdonar y comprender
y aprenda a compartir dolor y alegría
con un gran amor.
Dios mío, que puedas disponer de mí
con todo lo que soy, con todo lo que tengo.
Sabine Naegeli

ES PREPARA L'ANY JUBILAR
DE SANT JOAN D'ÀVILA

Entre 2019 i 2020 es donen cita 3 efemèrides de
ressonància sobre la figura del doctor de l'Església sant
Joan d'Àvila: el 450è aniversari de la seva mort, el 125è
aniversari de la seva beatificació i el 50è aniversari de la
seva canonització pel papa sant Pau VI.

Aquesta coincidència temporal ha determinat la
declaració d'un Any Jubilar a Montilla entre el 6 d'abril de
2019 i el 31 de maig de 2020.

La celebració d'aquest any jubilar constitueix l'ocasió
de revaloritzar el patrimoni humà i intel·lectual de Sant
Joan d'Àvila a través del projecte "Vitis Dei" i representa
un any, una vida sencera per conèixer-lo, "Vitis Dei" vol
unir-se al cabal cultural d'una figura que desborda
Montilla i transcendeix les nostres fronteres i està cridat a
romandre
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SANTORAL
22 de febrer: Càtedra de Sant Pere Apòstol.
23 de febrer: Sant Policarp, bisbe i màrtir.
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 21 de febrer:
de 9h a 13h. Adoració eucarística matinal
a les 19:30h. Reunió informativa sobre la
data de la celebració del Corpus.

