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L A T R I N I TAT É S FA M Í L I A

A la Biblia hi ha pocs models de família perfecte
fora de la família de Natzaret. Sovintegen les famílies
imperfectes, amb carències, però amb una tònica general: Déu treballa i seguirà treballant amb les famílies que l’estimin, encara que no siguin perfectes.
Ho podem aplicar a cada nucli familiar i a la família
eclesial.
Malgrat la imperfecció, Déu desitja que avancem,
vol utilitzar-nos com les seves mans en el món. L’Esperit ens anima a donar-nos amb amor als altres.
En la nostra cultura hi ha relacions conflictives,
trencades i perdudes en les famílies. Quan es conviu hi
ha friccions; també hi ha relacions sanes que es troben i acosten a les persones posant pau. Déu ho
sap, i el seu projecte vol que la nostra maduresa passi
per ser família, comunitat, església en comunió.
Per Jesús sabem que Déu Pare ens anomena fills
seus; mireu quina prova d’amor més maca. Déu vol
que ens relacionem com germans i fills. Quan Jesús
ens ensenya a pregar el seu referent és el Pare Nostre;
pluralitat, família. Jesús no parla de
família pels lligams de sang, a Déu
i als germans.
En la festa de la Trinitat amb
la que Déu també se’ns manifesta
com a família, li demanem que enforteixi el vincle de l’amor i del
servei entre les nostres famílies, els nostres amics, el
nostre poble i la comunitat parroquial.
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DISSABTE 15:
Missa familiar final
de la Catequesi a
Amer



Divendres 21: trobada de reflexió, música i conversa, a partir
d’un fragment de l’Evangeli (Església
d’Amer a les 7)



DIUMENGE 23:
Diada del

Corpus Christi
Col.lecta per
CÀRITAS en totes
les celebracions,
amb el lema:
“ El teu compromís
mi llora el món “


Dilluns 24: Festa de
Visiteu la web
parroquiesterbrugent
.cat
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AMER
Diumenge 16:
Lluís Morera Solergastó / Família Solergastó Seriñà / Lluís Ferrés Salavedra / Marta Planella
Suñé / Mn. Joan Oliveras Galceran / Angel Serrat Barcons
(Aniversari) / Antonio Jonquera
Rigau / Encarnació Llopart
e.p.d.

Diumenge 16:
Ramón Pagés Fàbrega
Josep Bagué sorina
Família Garriga Badosa.
Joan Casacuberta Arimany
Família Casacuberta Arimany

SANT FELIU
Dissabte 15:
Maria Gelis Rabat
Agustí i Miquel çconstans
Tomàs Sans Tintó
Lluís Gimenez Colomer

Família Arbat torrent

Dimecres 21: Dolores Fernán-

Dissabte 22:

dez Navas / Miguel Garcia Rodríguez.

Diumenge 23:

Maria Gelis Rabat

Diumenge 23:

Joan Casacuberta Arimany

Tomàs Sans Tintó

Lluís Morera Solergastó / Família Solergastó Seriñà / Lluís
Monserrat Abellà / Càndida Font

Família Casacuberta Arimany

Lluís Gimenez Colomer

Família Arbat torrent

Família Colomer Bosch

A LT R E S I N F O R M A C I O N S D ’ I N T E R È S
HA PASSAT A LA CASA DEL PARE DEL CEL
+ Encarnació Llopart Auguet de 90 anys, casada amb Jordi Àlamo Sesma (Amer)
PARAULES DEL NOU ARQUEBISBE DE TARRAGONA ,
(El capellà gironí, Mn. Joan Planellas)

“… Sóc una anella més en la cadena de la successió apostòlica que arrenca de l’estada de Pau a la nostra
ciutat i es referma com a seu amb el ministeri martirial del bisbe Fructuós, el pastor que en el moment suprem va
pregar per tota l’Església, estesa d’orient a occident... Sóc conscient que avui, a casa nostra, no podem acarar les
problemàtiques pastorals en el marc exclusiu de l’Església local. La unitat pastoral de les diòcesis amb seu a
Catalunya és una dada essencial, que exigeix un treball de conjunt, més enllà dels plantejaments estrictament diocesans. Com a primat de la Tarraconsense em tocarà acomplir amb esperit de servei i d’humilitat
aquesta comesa. Som conscients que cal mantenir i enfortir les estructures i les praxis interdiocesanes, promogudes per les província Eclesiàstica Tarraconense i la Província Eclesiàstica de Barcelona, que es retroben sinodalment en la Conferència Episcopal Tarraconense...
“...He escollit com a lema episcopal una frase inspirada en la Constitució d’Església, Lumen gentium 4, del
Concili Vaticà II: “L’Esperit fa jove, rejoveneix l’Església”. Quin goig, quina joia, poder-ho afirmar avui
aquí, en la coincidència de la vigília de Pentecosta! El Vaticà II afirma vigorosament que és «per la predicació de
l’Evangeli», que l’Esperit «rejoveneix l’Església, la renova sense parar i la mena a la unió perfecta amb el seu
Espòs». Sí, és la força de l’Evangeli amb totes les seves dimensions la que rejoveneix l’Església... La predicació evangèlica no és, per tant, un fet d’altre temps, ni fruit d’una institució ancorada en el passat, sinó un esdeve-

H ORARIS DE LES M ISSES
DIUMENGES I FESTIUS: Santa Maria d’Amer, a les 11:30.
Sant Cristòfol de Les Planes, a les 10:00 Sant Feliu de Pallerols, a les 18:30 (vigília).

PER CONTACTAR AMB ELS MOSSENS:
Mn. Jesús 696824756 / Mn. Ignasi 616963002 / Rectoria de Les Planes 972-448107

SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DE LA SALUT:
La CELEBRACIÓ DOMINICAL serà a la 1 del migdia (13 h.)

