LA VEU DE DÉU
Diu el Papa Francesc: “Aprenguem d’Abraham a pregar amb
fe: escoltar el Senyor, caminar, dialogar, fins i tot discutir. No
tinguem por de discutir amb Déu!
Aprenguem a pregar amb fe, a dialogar, a discutir, però sempre
disposats a escoltar la paraula de Déu i a posar-la en pràctica.
Amb Déu, aprenguem a parlar com un fill amb el seu pare: escoltar-lo, respondre, discutir. Però transparent, com un fill amb
el pare”.
Com puc saber si és Déu el qui em parla? Aquí tens unes
quantes pistes de resposta:
- Si et desperta i et fa sortir de la mediocritat; si et compromet i
complica la teva vida, però l'omple de sentit. .. és veu de Déu.
- Si et fa sortir de la teva terra, de la teva petita illa, del teu petit
món i de les coses que t'encadenen i et llença al món sencer. ..
és veu de Déu.
- Si truca al cor, a l'amor, a la generositat, a la il·lusió, no a la
por ... és veu de Déu.
- Si et convida a ser profundament feliç i a fer feliços als altres,
si parla el llenguatge de la confiança i de la comunió ... és veu
de Déu.
- Si et fa descobrir la teva pròpia realitat de feblesa, però també
tot el que pots fer amb la seva ajuda ... és veu de Déu.
- Si et va alliberant de coses, del teu egoisme, de tu mateix; si
desfà els teus plans, com se'ls va canviar a Maria de Natzaret i a
tants i a tantes ... és veu de Déu.
- Si no et treu d'aquest món, però t'hi fa ser com el llevat, com
sal, com llum ... és veu de Déu.
- Si et convida a apropar-te, a estar i a sentir amb els més pobres, a donar la vida, alegria, esperança, plenitud, sentit ... és
veu de Déu.
- Si no t'omple de paraules per atabalar-te, si no que a vegades
calla i fa silenci convidant-te a la reflexió, a la recerca humil i a
la pregària pacient ... és veu de Déu.
- Si aquesta veu va germinant en tu lentament, com la llavor en la terra, si et convida a
centrar-te en el Crist, a seguir-lo, a conviure
amb Ell, a ser el seu amic ... és veu de Déu.
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CORPUS
NORMES
HIGIÈNIQUES:
Mans netes / Mascareta
Distància de 2 metres
i 50 % d’aforament
———-——————————————

AGENDA


AVUI DIUMENGE:

FESTA DE CORPUS
Col.lecta extraordirària a favor de Càritas a
totes les parròquies.


DIVENDRES 25:
Pregària a la capella de Pietat
(Amer, 7 del vespre)



DIUMENGE 27:
Confirmacions a
Les Planes, amb el
bisbe Francesc.

Visiteu la web:
Parroquiesterbrugent.cat

P REG UEM P ELS DIF UNTS
AMER

LES PLANES

SANT FELIU

Diumenge 6:

Diumenge 6:

Dissabte 5:

Lluís Morera Solergastó
Família Solergastó Seriñà
Família Terme Domènech
Julita i Juliana Casares
Enriqueta Nicolau
Joan Baptista Soler
Joan Vilalta Masachs
Martín Berrio Garcia (aniv)

Bartomeu Llorà Canals

Família Bastons

Carme Franch Llach (aniv)

Família Rius Rovira

Rosa Collell Arnau

Antoni Serra Masdevall

Miquel Arnau Canal

Contxita Torracabota Serrat

Família Llach Vila

Josep Saus Prat

Diumenge 13:

Dissabte 12:

Diumenge 13:

Joan Casacuberta Arimany

Família Oliva Donay

Lluís Puig
Míriam Puig
Lluís Ferrés Salavedra
Marta Planella Suñé
Lluís Morera Solergastó
Família Solergastó Seriñà
Josep Barceló Bertran (aniv)

Família Arbat Torrent Família
Casacuberta Arimany
Irene Llongarriu d.e.p.

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
HAN PASSAT A LA CASA DEL PARE DEL CEL
+ Irene Llongarriu Masegú, als 83 anys. Casada amb Pere Pons (Les Planes)
+ Antoni Collell Serrat, als 82 anys. Casat amb Neus Güell (Les Planes)

CORPUS, LA DIADA DE LA CARITAT
A Càritas ens agrada pensar que vivim en el poble més gran del món, on hi conviuen més
de 7.000 milions de veïns i veïnes que es coneixen i s’ajuden. Aquest és el missatge principal de la Campanya de Corpus d'enguany.
Ara és moment de sembrar la proximitat i la disponibilitat. A Càritas no volem tornar a la
normalitat d’abans; considerem que ens trobem davant una oportunitat única
per construir una normalitat nova, més justa i fraterna.
És el moment de fer arribar el nostre missatge a tothom: #SiguemMésPoble.

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

