LA SANTÍSSIMA TRINITAT
No és fácil definir una persona,
i es torna més difícil com més la coneixem.
Per això no ens ha de sorprendre
que provar de parlar de Déu siga tot un repte
per al llenguatge i la intel.ligència humana.
Així i tot, podem dir que Déu és Pare, amb
el doble sentit de fonament del ser i de proximitat afectuosa que esta paraula comporta.
Déu és l’origen de tot, sense ell cap ser
tindria prou consistència per a existir.
Però no està lluny de nosaltres,
sinó que vetla per totes les seues criatures.
Déu és Fill, és a dir, relació,
un Tu amb qui comunicar-se i a qui estimar,
i per això també és Paraula, és a dir,
algú que s’expressa en totes les coses creadesi
molt especialment en la humanitat de Jesús
de Natzaret.
Déu és Esperit, alè que vivifica
interiorment i que ens inspira i impulsa
a participar de la seua mateixa vida.
Per tot això, diem que és Trinitat, un ser
únic, però no solitari, ple de corrent d’amor
infinit que brolla de les tres persones.
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De l’11 al 18 de juny de 2017
Diumenge 11.- FESTA DE LA S. TRINITAT
12:00 h: Missa pel poble
Dilluns 12.-

20:00 h: Missa per Manolo
i Rosa
Dimarts 13.- 20:00 h: Missa
Dimecres 14.- 20:00 h: Missa
Dijous 15.-

20:00 h: Missa

Divendres 16.-20:00 h: Missa: Intencions
FESTA DEL CORPUS CHRISTI
Dissabte 17.- 20:00 h: MISSA VESPERTINA:
Funeral per Guillermina Roig Prats
Diumenge 18.-18:00 h: MISSA i PROCESSÓ
www.parroquiaalbocasser.es

L’EVANGELI (Jn 3, 16-18)

PREGUEM AMB L’EVANGELI
No acabo de comprendre del tot qui sóc,
i per això no em cal comprendre’t a tu del tot
per creure que si existeisc
és perquè m’has pensat i estimat
i que, si per un moment el deixares d’estimar,
tot el món s’esvairia.
A vegades jo no sé com explicar-me,
i tu parles totes les llengües
i t’expresses en la bellesa de la natura,
l’elegància de les lleis físiques,
el sentit de la historia i la cultura
i el valor incomparable de cada persona.

Diu Jesús: Déu estima tant el món, que
ha donat el seu fill únic, perquè no es
perda ningú dels qui creuen en ell, sinó
que tinguen vida eterna. Déu envià el
seu Fill al món no perquè el condemnara, sinó per salvar el món gràcies a ell.
Els qui creuen en ell, no seran condemnats. Els qui no creuen, ja han estat
condemnats, per no haver cregut en el
nom del Fill únic de Déu.

Eres tan comunicatiu
que t’has encarnat
per viure la nostra vida
i parlar la nostra llengua,
i que així puguem veure i aprendre
allò que podem arribar a ser amb tu.
Eres més íntim a mi que jo mateix,
la força del teu amor
és tan poderosa
que orienta tots els meus passos,
i l’alè del teu esperit tan subtil i delicat
que m’inspira i m’impulsa
cap a una llibertat cada vegada més gran.

