Descubriò a su padre
Fue necesario:
-irse de casa para descubrir
el calor del hogar.
-pasar hambre
para reconocer lo sabroso
que era el pan de casa.
-vivir entre cerdos
para darse cuenta de lo bien
que se vive en casa.
-vivir solo para darse cuenta
del valor de la compañía
del hogar.
-sentirse un asco
para pensar seriamente
que tenía un padre.
-pasar necesidad
para descubrir el amor
del padre.
Sabemos:
-lo sabroso que es el pan
cuando no lo tenemos.
-lo hermoso que es
tener un padre
cuando carecemos de él.
-lo hermoso
que es ser familia
cuando la perdemos.
-lo importante
que es la fidelidad
cuando perdemos
nuestro matrimonio.

-lo bellos que son
nuestros hijos
cuando nos los quitan.
-lo maravillosa que es
nuestra esposa
cuando nos echa a la calle.
Parece que:
-necesitamos caer hasta el
fondo para enterarnos que
arriba está la luz.
- necesitamos
experimentarnos
destrozados por el pecado
para experimentar
la belleza de la gracia.
-necesitamos sentir el vacío
de Dios para sentir
lo importante
que es Dios en la vida.
-necesitamos caer enfermos
para valorar lo que es
la salud.
El Pueblo de Dios
experimentó:
-la dureza del largo desierto
para apreciar mejor el valor
de tener una tierra propia.
-la dureza de la esclavitud
para darse cuenta
de la belleza de la libertad.
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Del 6 al 13 de març de 2016
Diumenge 6. QUART de QUARESMA
12:00 h: Missa pel Poble
Dilluns 719:00 h: Missa
Dimarts 8.19:00 h: Missa per Manuel
Miralles
Dimecres 9.19:00 h: Missa
Dijous 10.19:00 h: Missa per Rosa
i Antonio
Divendres 11.- Al Calvari:
18:30 h: Les Creus
19:00 h: Missa per Manuel i
María Rosa
Dissabte 12.- 08:30 h: Peregrinació de la
Misericòrdia a Segorbe
19:00 h: Missa vespertina:
Funeral per Enrique Sanz Tena
Diumenge 13.-QUINT de QUARESMA
DIA DEL SEMINARI
12:00 h: Missa pel Poble
www.parroquiaalbocasser.es

EVANGELI (Lc, 15, 1-3.11-32)

Preguem amb l’Evangeli
“Ja no mereisc que em diguen fill teu.”
Però tu saps bé que ser fill no és cap mèrit
sinó un do, i m’obris la porta
i em retornes la dignitat que havia perdut
pel meu mal cap.

HUI MATEIX
Tota l'herència he gastat
en un camí de pecat.
¿Què faré?. No sé on anar.
Si mon pare em perdonara
tornaria de bon grat,
com un criat, a sa casa.

Vine fill meu apressat,
que el meu cor t'ha perdonat
des del dia que has marxat.
Allò meu és teu des d'ara.
Pren de nou la dignitat
amb esta ferma abraçada.

RETORNARÉ HUI MATEIX
A LA CASA DEL MEU PARE.
JA SÉ QUE NO HO MERESC
PERÒ AL SEU PERDÓ M'EMPARE.
( F. Salvador)

“Tu sempre estàs amb mi,
i tot allò que jo tinc és teu”.
Tants anys d’espera pacient,
com el caçador que espera l’ocasió
de fer-se amb la presa,
renunciant a tants desigs,
envejant els plaers del meu germà,
tot per l’ambició de posseir.
I ara m’obris el cor de sobte
en dir-me que tot allò que tens és meu des d’ara.
Ens estimes als dos tal com som,
encara que cap dels dos no ho mereixem.
Aquesta és la gran lliçó que hem d’aprendre:
fills menuts o fills grans, tant se val,
tots som cridats a estimar tal com tu estimes
perquè ens perdonem els uns als altres
i ens fonguem un dia a ta casa
en la gran abraçada.

