
 

 

Dons i promeses de Jesús. 

Les paraules que Jesús adreça als deixebles el Dijous Sant són molt més 
entenedores i meditades a partir de l’experiència de la resurrecció. 
L’Evangeli d’avui ens en presenta quatre: 
1. Jesús convida els apòstols a alegrar-se perquè Ell va al Pare a 

preparar-nos un lloc. 
2. Els dóna la seva pau que és l’aire de Déu i engendra serenitat en el 

cor i en el cos. 
3. Els promet el seu Esperit que 

els infondrà memòria per a 
recordar el que Jesús ha fet, 
intel·ligència per a conèixer 
millor qui és Déu i què els 
demana, força per a complir 
els deures i amor per a estar 
més a prop de Déu i dels 
germans. 

4. Ofereix la companyia pròpia i 
la del Pare als qui guardin els 
seus manaments i l’esti-men. 
El misteri de Déu habitarà 
dins d’ells i esdevin-dran 
temples de la presència del 
Senyor enmig del món. 

Alegrem-nos amb Crist ressuscitat. 

Donem-li gràcies per la seva pau i pel seu Esperit. 
Estimem-lo. Siguem bons temples de Déu. 

22 MAIG: SANTA RITA. 
Avui, coincidint amb el VI diumenge de Pasqua, fem memòria de 
Santa Rita, i celebrarem la Missa de les 8 del matí invocant la seva 
protecció. Un grup molt nombrós de la Vila de Puigcerdà cada any 
s’aplega en aquest dia per a demanar favors a la santa o donar-li les 
gràcies pels beneficis rebuts per la seva intercessió, i també per a 
beneir roses en record del miracle que ella obrà fent florir roses fora 
del temps habitual.  

22 MAIG: SANTA JOAQUIMA DE VEDRUNA. 
Invoquem també en aquest diumenge i agraïm la feina que Santa 
Joaquima ha fet per la nostra terra i per Puigcerdà. La seva vida és 
un testimoni de fe, fidelitat als pares i a Déu. Ben jove contragué 
matrimoni i fou mare de família nombrosa. Quan enviudà va 
compaginar l’educació dels fills amb la fundació d’una congregació 
religiosa per a la formació dels infants i joves en la saviesa i en la fe. 
24 MAIG: MARIA AUXILIADORA. 
Durant tot el mes de maig, mes de Maria, abans de la Missa resem el rosari 
i invoquem la Mare de Déu sota diferents advocacions pel que és i pel que 
fa per nosaltres. Una d’elles és la de ser Auxili dels cristians i de tots 
aquells altres que Maria estima amb amor de Mare. Jesús digué: “Jo estaré 
amb vosaltres fins a la fi dels temps”. Maria no pot ni vol separar-se del 
Jesús auxiliant-nos en les nostres dificultats i adversitats. Maria és Mare de 
tots però més dels seus fills cristians i amb devoció li demanem: “Maria 
Auxiliadora, atxul·li dels cristians, pregueu per nosaltres. 
  

29 MAIG: CONFIRMACIONS 
Diumenge 29 de maig a les 18:00h, el Sr. Bisbe d’Urgell administrarà el 
sagrament de la Confirmació a 20 joves que s’han preparat aquests darrers 
anys. Demanem que l’Esperit Sant els doni saviesa, enteniment i fortalesa 
per a ser sal i llum de la nostra Parròquia. Preguem per tots els que els 
acompanyem; que l’Esperit Sant ens enforteixi per a ser bons apòstols del 
Senyor tota la vida.  

CATEQUESI. 
Tots els nens i nenes que diumenge vinent faran la 1ª Comunió assistiran a la 
catequesi a l’església  parroquial a les hores habituals de dilluns a dijous, per a 
repassar la Missa i rebre el Sagrament de la reconciliació i sobretot per a tenir 
una bona preparació per a rebre a Jesucrist Sagramentat.
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