DIMARTS 27 : “ VERGE DE MONTSERRAT “
A les portes de la festivitat de la Mare de Déu de Montserrat, mare espiritual dels catalans, com a cristians i ciutadans
de Catalunya amb diverses sensibilitats, fem nostre el prolongat patiment de les famílies dels polítics presos durant
aquests ja tres llargs anys; i també ens solidaritzem amb les
nombroses persones que pateixen una injusta presó per defensar
lícits ideals.

25 abril 2021

PASQUA IV
NORMES
HIGIÈNIQUES:
Mans netes / Mascareta
Distància de 2 metres
i 30 % d’aforament

Invoquem l’Esperit, “Pare dels pobres”, a fi que bufi ben fort
arreu i toqui el cor de tots a fi que els polítics explorin camins que
fomentin la convivència enmig de les diferències i l’assoliment del
bé comú amb una preferencial atenció als últims i als més vulnerables; dels empresonats i dels exiliats a fi que tinguin fortalesa
d’ànim i puguin seguir donant-nos un exemple d’enteresa i dignitat; de les famílies a fi que rebin forces renovades per a fer-los 
costat; i de tots i cada un de nosaltres a fi que tots plegats tinguem la
grandesa de cor, la imaginació i l’empenta necessàries per a mirar
junts cap al futur, i puguem il·lusionar-nos novament amb un projecte comú on ens reconeguem tots com a germans més enllà de les le- 
gítimes diferències i discrepàncies.

________—————————————-——————————————____

Quan les persones i els pobles experimenten crisis radicals
com aquesta que ara ens toca viure, és quan també poden produir-se grans transformacions a l’interior de les persones i de la
societat. Preguem perquè sapiguem mantenir una gran resistència interior; perquè les nostres comunitats cristianes siguin
llocs de diàleg i d’escolta mútua entre persones amb distints
sentiments de pertinença; i que hi puguem
compartir i alimentar aquella esperança contra tota desesperança que brolla de la nostra
fe en el triomf final de Jesucrist el Crucificat
Ressuscitat.
Preguem perquè no ens manquin veus i
braços joves amb noves forces i nova imaginació social. Preguem perquè Déu segueixi suscitant a tota la terra dones i homes honestos i de bona voluntat que treballin per un món més just, solidari i fraternal.

AGENDA
DISSABTE 24:
Professió de Fe (nois
i noies catequesi).
Amer, 8 del vespre

DILLUNS 26:
Acaba el confinament
comarcal.
Moviment lliure dins
de Catalunya.
Es manté el toc de
queda de deu de la nit
a sis del matí.
************************

***FELICITATS***
A TOTS ELS JORDIS
I A LES

MONTSERRATS
************************

Visiteu la web:
Parroquiesterbrugent.cat

P REG UEM P ELS DIF UNTS
AMER

LES PLANES

SANT FELIU

Diumenge 25:

Diumenge 25:

Dissabte 24:

Lluís Morera Solergastó / Família
Solergastó Seriñà / Joaquim Serra
(9è aniv) / Francisca Boadas (5è
aniv) Família Serra Ferrés / Antònia Roura (15 aniv) / Josep Oliveras / Josep Sarsanedas Puig.
Dimarts 27: Montserrat Gispert
Divendres 30: Acció de gràcies
a la capella MD de Pietat.

Marc Montañà de Roca / Rosa
Collell Arnau / Antón Llach Vilalta / Família Llach Vila / Família Llach Planella / Joan Espuña
Feixas (Aniversari) / i Montserrat Bassagaña Colomer /

Lluís Ximénez Colomer

Diumenge 2 de maig:

Bartomeu Llorà Canals
i Carme Franch Llach

Lluís Ferrés Salavedra / Marta
Planella Suñé / Lluís Morera Solergastó / Família Solergastó Seriñà / Família Terme Domènech /
Albert Verdaguer Puig / Joan Vilalta Masach / Família Vilalta Noell / Julita i Juliana casares / Enriqueta Nicolau / Joan Baptista Soler.

Diumenge 2 de maig :

Antón LLach Vilalta
Família Llach Vila
Joan Llach Planellas
Miquel Oliveras Camprodón
Pelai Collell Feixas
Montserrat Planellas Reig
A Sant Cristòfol

Família Garganta Roura
Família Solà Pérez
Miquel Vila Picola i
M. Carme Bufia de Camprodón
(Aniversari)
Acció de gràcies a
la verge de laSalut

Dissabte 1 de maig:
Lluís Ximenez Colomerf
Difunts família Bastons
Maria Bussé Serrat
Família Catà Mitjans
Família Trías Boada
Acció de gràcies a
la verge de laSalut

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
+ Maria Arbat Teixidor, als 51 anys (Amer)
+ Remei Vilalta March, als 92 anys, viuda de Joan Casadevall Sala ( Sant Feliu)

CANT A LA MORENETA

Rosa d’abril, Morena de la serra, de Montserrat estel:
il·lumineu la catalana terra, guieu-nos cap al Cel.
Dels catalans sempre sereu Princesa, dels espanyols Estrella d’Orient,
sigueu pels bons pilar de fortalesa, pels pecadors el port de salvament.
Doneu consol a qui la pàtria enyora sens veure mai els cims de Montserrat;
en terra i mar oïu a qui us implora, torneu a Déu els cors que l’han deixat.
Amb vostre nom comença nostra historia i és Montserrat el nostre Sinaí:
sien per tots l’escala de la glòria eixos penyals coberts de romaní.

HORARIS DE LES MISSES
DIUMENGES I FESTIUS:
Santa Maria d’Amer, a les 11:30. // S ant Cristòfol de Les Planes, a les 10:00
Sant Feliu de Pallerols, a les 18:30 (vigília).
PER CONTACTAR AMB ELS MOSSENS
TELÈFONS: Mn. Jesús 696824756 // Rectoria de Les Planes 972-448107
Mn. Ignasi 616963002
EMAILS: Mn. Jesús- calmaso@yahoo.es // Mn. Ignasi- ignasilopez2@gmail.com

SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DE LA SALUT
Està obert i la CELEBRACIO pels diumenges i festius és a les 13 h.
Pel restaurant i l’hostatgeria, cal reservar al Tel.: 972 44 40 06

