IMATGES DE CONTRAST
Aquests dies els mitjans de comunicació ens presenten reiterades imatges de realitats de contrast. Per una banda, ens
presenten braços de persones rebent ordenadament la injecció
de la vacuna anti-covid. I, per altra banda, imatges de nombroses pires de les víctimes mortals del virus a l’Índia.
La primera és una imatge que comporta esperança d’immunitat
al contagi del virus. L’altra és una imatge d’expansió descontrolada del virus que causa dolor i mort.
Són dues realitats presents en el nostre món. I els qui ens trobem encaminats en l’esperança d’immunitat i normalitat de vida, no ens podem sentir aliens als qui viuen en el descontrol de
contagi i en la tràgica situació de dolor i de mort.
Ja hi ha hagut mostres de solidaritat per part de determinats països per pal·liar la tràgica situació de l’Ìndia. I esperem i preguem perquè els responsables polítics, sanitaris i socials d’aquests països (i d’altres!) siguin, igualment, solidaris i diligents per poder fer front a la situació en altres països amb
menys recursos, tant per a pal·liar la situació pandèmica en la
que ja es troben, com per a la seva prevenció.
En aquest escenari s’acaba el temps de Pasqua, arriba la
Pentecosta que inaugura el Temps ordinari, la vida sense grans
esdeveniments, però no una vida insensible als altres.
Per Pentecosta renovem la nostra fe en l’alenada de l’Esperit
que ens envia a anunciar la Bona Nova a tots els pobles de la
terra amb la nostra vida de cada dia.
Cal deixar la seguretat de les portes tancades i sortir a mirar, a
contemplar la humanitat i a copsar on podem ser més útils, més
necessàries, on podem aportar el nostre petit granet de sorra
perquè l’Esperit de Déu es faci una mica més present en aquesta
societat nostra. Un Esperit de Déu que és l’Esperit d’Amor que
surt del Pare, que coneixem a través de Jesús i que es vessa en
tota la humanitat fent sorgir una Humanitat Nova encara que no ens ho sembli.
Que la força de l’Esperit Sant no permeti
que siguem persones impassibles al patiment dels més vulnerables, sinó persones
determinades a assumir un protagonisme
que ens pertoca com a seguidors de Jesús
ressuscitat.

23 maig 2021

PENTECOSTA
NORMES
HIGIÈNIQUES:
Mans netes / Mascareta
Distància de 2 metres
i 50 % d’aforament
———-——————————————

AGENDA


AVUI Festa major
de Sant Feliu!!.
Felicitats a tots/es
els “pescalunes “



DIVENDRES 28:
Pregària a la capella
de Pietat (Amer, 7 de
la tarda)



Continua ....
LA DECLARACIÓ
DE LA RENDA.
Recordem
la importància de
marcar la casella
amb la nostra apor tació a l’Església (X)
-----------------Es més recomanable de
marcar la creueta a les

Visiteu la web:
Parroquiesterbrugent.cat

P REG UEM P ELS DIF UNTS
AMER

LES PLANES

SANT FELIU

Diumenge 23:

Diumenge 23:

Diumenge 23:

Lluís Morera Solergastó

Família Llover Rodà
Família Colom Careras
Família Amorós Rodà
Família Llover March
Antón Llach Vilalta
Família Llach Vila
Júlia Treviño Benito (11 aniv)
Julián García Riosalido
Acció de gràcies MD dels Àngels

Família Busquets Burch

Diumenge 30:

Família Oliva Donay

Antoni Llach Vilalta
Família Llach Vila
Gaietà Cahís i Celestina Geli
Família Carola Sau
Família Llach Batlle
Acció de gràcies MD de Núria

Família Comas Burch

Família Solergastó Seriñà
Família Berrio Martos
Acció de gràcies a la MD de
Fàtima

Diumenge 30:
Lluís Ferrés Salavedra
Marta Planella Suñé
Lluís Morera Solergastó
Família Solergastó Seriñà
Pere Ruset Frigola
Montserrat Font Vilardell
Josep Sarsanedas Puig

Família Rius Rovira
Corneli Comas Corominas (aniv)
Família Comas Burch

Dissabte 29:
Josep Cros Suriñach (aniv)
Tomàs Sans Tintó

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

L’ESPERIT...
- L'Esperit no té rostre, ni tant sols un nom que pugui evocar una figura humana.
- L'Esperit és com el VENT que bufa allà on vol, com l'alè de vida que penetra la carn.
S’assembla al vent que infla les veles dels vaixells que es fan a la mar.
- L'Esperit és com l'AIGUA que purifica, que treu la set, que fecunda la terra.
- L'Esperit és com FOC irresistible que tot ho posa en moviment. S’assembla al foc que
escalfa i il·lumina
- L'Esperit és com l'OLI que tot ho impregna, fins i tot allò més dur. S’assembla a l’oli que
amoroseix les cremades a la pell o que fa lliscar les peces de les màquines
S’assembla al perfum que escampa olor, a l’ombra que protegeix de la calor sufocant.
L'Esperit és ROSTRE, és VENT, és AIGUA, és FOC, és OLI... Obrim-nos a l’Esperit, deixem-lo fer i actuar.

BONA PENTECOSTA !!
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

