Número 7
Al acabar la liturgia de la Palabra se realiza un cambio de escenario.
Ahora se prepara la mesa para celebrar el memorial para recordar a Jesús
partiendo el pan y bebiendo el vino que son su Cuerpo y su Sangre.
LA LITURGIA. La mesa de la Eucaristía.

Liturgia eucarística
A. La presentación de ofrendas (ofertorio); una pausa para preparar
la mesa para el banquete. Se acompaña con música o canto.
B. La Plegaria eucarística recitada por el sacerdote a la que nos
unimos con cantos, aclamaciones o respuestas:
el Santo o el Amén final.
C. La comunión: participación en el banquete con
una preparación con la oración común del
Padrenuestro, el gesto de paz (un beso o dando
las manos deseando paz), la fracción del pan con el canto Cordero
de Dios, la invitación Señor, no soy digno y, la procesión con
música o cantos. I la oración Postcomunión.
Despedida
Un rito sencillo y breve para concluir: la bendición y el Ite missa est, la
celebración ha concluido, traducido Podéis ir en paz (fórmula que transmite
el mensaje de enviados a la vida con la ayuda del Señor y su bendición
recibida en la celebración).
Josep Anton Rodríguez Collado
(Organista y cantor de la parroquial)

març 2015

LA VOCACIÓ ÉS UNA CRIDA
Cada cristià està cridat a realitzar la seva vocació baptismal, mitjançant la
caritat evangèlica, inspirada en les benaurances, i en un sol manament,
estimar el Pare i els nostres germans, aquest és l’únic camí vers la santedat
per a tots els batejats.
Aquesta crida és una resposta personal, és una persona que ens interpel·la,
és una paraula dirigida al més íntim del nostre cor. A vegades, és obscur,
dolorós, difícil. Avui dia, molts cops sembla que Déu ha deixat de cridar, de
parlar, que està callat en aquest món que vivim tant complicat, líquid i
indiferent, on sembla que la veu de Déu no pot ser escoltada ni fer-se
present. No és aquesta la temptació que alguns de nosaltres tenim amagada
dins nostre?
Déu segueix cridant, és un crit d’esperança i de responsabilitat, que ens ha
de portar a una actitud de reflexió, de recerca, de preguntar-nos perquè no
sentim la seva veu. Tot home i tota dona tenim una vocació cristiana, tenim
la mateixa missió de Jesús, la de revelar l’amor del Pare. Tots som cridats,
cadascú rep aquesta crida personal, on Déu ens crida a ésser fills seus per
adopció (Gal 4,5ss i Rm 8,14-17) i espera la nostra resposta lliure. Aquest és
el pla de Déu, n’hem de prendre consciència al llarg de la nostra història.
Hem de ser família de Déu; i ser família de Déu és Estimar, la vocació
consisteix en: actuar, viure i manifestar a Crist, no de paraula sinó en la
nostra manera de viure.
Adquirir una forma de pensar, uns criteris i una mentalitat cristiana = FE.
Un mètode de lluitar cristianament, lluita i tensió = ESPERANÇA.
Una manera d’estimar, estimar com Crist = CARITAT.
És una paraula dirigida al més íntim de la nostra persona humana, Déu ens
parla no fora de la història, sinó a través d’ella; la paraula de Déu ens arriba
mitjançant els esdeveniments concrets de cada dia i a Déu el trobem
mitjançant aquests esdeveniments concrets, com van fer Moisès, Elies, Maria

.... La història d’Israel és el diàleg amb Déu que es manifesta mitjançant els
profetes; Déu continua cridant ahir i avui i espera la nostra resposta.
Hem de ser valents, estar oberts a la crida de Déu i estar disposats a posarnos en camí vers el futur alimentat per les benaurances i amb la força que
dóna sentir-se cridat per a construir el seu Regne.
Mn. Josep Vidal i Perelló, diaca

Celebració del sagrament del Perdó
dimecres dia 25 de març a les 20:00 hores

Via Crucis
divendres dia 27 de març a les 19:30 hores

Baptismes mes de novembre
dissabte 28 de febrer a les 12:00 h. Naiara Ribero Delgado

SETMANA SANTA

Perquè, des de la seva perspectiva, respon als grans interrogants de la
persona i li mostra un comportament. Per això, la religió contribueix a la
formació integral de l’alumne.

Diumenge de Rams
29 de març
10:00 h. Missa en castellà
11:30 h. Benedicció dels Rams al pati de l’Església, entrada
pel passadís després de l’escola, Carrer Santa Dorotea.
12:00 h. Missa solemne
Dijous Sant
2 d’abril
20:00 h. Missa de la Cena del Senyor.
En acabar farem una estona d’adoració al Santíssim Sagrament

Els pares i les mares, són els primers responsables de l’educació dels fills,
tenen el dret d’educar-los de forma integral i, per tant, de fer-ho segons les
seves conviccions religioses i morals

Divendres Sant
3 d’abril

Col·lecta Mans unides
225,65 € Gràcies per la vostra aportació

Per què la religió a l’escola?

Quina diferència hi ha entre catequesi i l’ensenyament de la religió
catòlica a l’escola?
La catequesi ens prepara, principalment, per a rebre un sagrament: el
Baptisme o l’Eucaristia, per exemple. En canvi, l’ensenyament de la religió a
l’escola és com una introducció a la Teologia, és un diàleg entre fe i cultura,
és a dir, un estudi acadèmic de la Fe i de la Moral catòlica adaptat a l’etapa
educativa dels infants i adolescents.

12:00 h. Celebració de la Passió de Nostre Senyor Jesucrist
Nit de Pasqua, dissabte
4 d’abril
22:00 h. Vetlla Pasqual
Diumenge de Pasqua
5 d’abril
12:00 Missa Solemne de Pasqua

