PARRÒQUIA DEL ROSER
Ferreries – Sant Vicent. TORTOSA
Del 10 al 16 d’abril

ANIMEN-NOS I ANIMEM
El més important de la Setmana
Santa són les celebracions litúrgiques
que es fan en cada parròquia.- En elles
s’actualitza la passió, mort i resurrecció
de Jesús que és el centre de la nostra
fe.
El clima de recolliment que
també hauríem de tenir fora de
l’església, ajuda a interioritzar el sentit
d’aquests dies sants i a treure tot el
profit espiritual que contenen.
Del dijous sant, el més important
és la Missa de l’última Cena. Del
divendres sant, el més important són
els oficis litúrgics de la tarda on
celebrem la mort del Senyor.
I la celebració màxima és la Vigília
Pasqual, el dissabte a la nit.
Això és el centre de la Setmana
Santa. Tots els altres actes són a més
a més i poden completar el que hem dit
abans, però no podem substituir mai la
celebració litúrgica per excel·lència.
Animem-nos i animen a la gent
que coneixem a viure intensament una
veritable Setmana Santa. En aquests
dies Déu derrama moltes gràcies als
qui els viuen de veritat.
Els qui heu fet alguna vegada
una jornada de recés, podeu
comprendre millor el que significa
“viure” per Jesús aquests dies. Des de
la missa del Dijous Sant a la tarda fins
a la Vigília de Pasqua, la nit del
dissabte, l’Església viu com un sol dia,
unida a Jesús en el seu pas de la Mort
a la Vida per la nostra Salvació.
Animem-nos i animem!!!
El vostre Rector
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Reunió del Consell de Pastoral per
preparar els actes de la Setmana
Santa. El dilluns, dia 11, a les 20 h. i al Saló
Parroquial ens trobarem tots els membres del
Consell de Pastoral per concretar les
celebracions màximes d’aquests dies de la
gran setmana: La Setmana Santa.

Reunió de responsables de cada
equip de la preparació de l’arribada
de la Creu. El dimecres, dia 13, a les 20 h. i
al Saló Parroquial ens trobarem el
responsables de cada àrea de preparació del
dia 1 de maig per compartir el treball que anem
fent.

Diumenge de Rams, dia 17 d’abril.- El
proper diumenge ja és Diumenge de Rams.
A les 11’30 h. i a la plaça Pius XII, farem la
benedicció dels Rams i les palmes,
seguidament la processó i la Missa pròpia del
diumenge de Rams. Informeu als vostres veïns
i coneguts de l’horari d’aquesta celebració.
Aquest diumenge no hi ha missa a les 19’30 h
perquè està la processó del diumenge de
Rams.

Punts “tu ajudes” de la Caixa
Tarragona (Catalunya Caixa).- Ja s’acaben
els dies per poder votar el projecte de la nostra
Parròquia. Animeu als vostres familiars i
coneguts que encara no ho hagin fet, a que
col·laborin amb el seu vot pel projecte del
Roser. Codi de votació nº 963

Diumenge V de Quaresma

Us demanem, Senyor, la gràcia de progressar
contínuament en aquella caritat, per la qual el vostre Fill
va estimar tant el món, que es va entregar a la mort.

¿CÓMO VIVIR LA SEMANA SANTA?
La Semana Santa es el momento
litúrgico más intenso de todo el año.
Sin embargo, para muchos católicos
se ha convertido sólo en una ocasión
de descanso y diversión. Se olvidan de
lo esencial: esta semana la debemos
dedicar a la oración y la reflexión en
los misterios de la Pasión y Muerte de
Jesús para aprovechar todas las
gracias que esto nos trae.
Para vivir la Semana Santa, debemos
darle a Dios el primer lugar y participar
en toda la riqueza de las celebraciones
propias de este tiempo litúrgico.
A la Semana Santa se le llamaba en
un principio “La Gran Semana”. Ahora
se le llama Semana Santa o Semana
Mayor y a sus días se les dice días
santos. Esta semana comienza con el
Domingo de Ramos y termina con el
Domingo de Pascua.
Vivir la Semana Santa es acompañar a

SANTORAL

Jesús con nuestra oración, sacrificios
y el arrepentimiento de nuestros
pecados. Asistir al Sacramento de la
Penitencia en estos días para morir al
pecado y resucitar con Cristo el día de
Pascua.
Lo importante de este tiempo no es el
recordar con tristeza lo que Cristo
padeció, sino entender por qué murió y
resucitó. Es celebrar y revivir su
entrega a la muerte por amor a
nosotros y el poder de su
Resurrección, que es primicia de la
nuestra.
La Semana Santa fue la última
semana de Cristo en la tierra. Su
Resurrección nos recuerda que los
hombres fuimos creados para vivir
eternamente junto a Dios.
Haz el propósito de no faltar a ninguna
celebración litúrgica estos días Santos
y así acompañar a Jesús.
(cf. www.catholic.net)

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Estanislao

11

San Julio I

12

San Hermenegildo

13

San Valeriano

14

Santa Anastasia

15

Santa Engracia

16

San Aniceto

17

El único medio
de salir
ganando de una
discusión es
evitarla.
Dale Carnegie

dilluns,

11

8,00 h Suf. Pascual i Dora Reudó
19’30 h Suf. Difunts família Casanova
Suf. Difunts família González-Montagut

dimarts,

12

8,00 h En Acció de gràcies al Sagrat Cor
19’30 h Suf. Maria Moliner i Feliciano Lengua
Suf. Pepita Audí i José Aliau

dimecres, 13

8,00 h. Suf. Maria Caro i familiars difunts
19,30 h. Suf. Antonio Royo
Suf. Difunts família Espuny-Solé

dijous, 14

8’00 h. Suf. Maria Caro i familiars difunts
19,30 h.

divendres, 15

8’00 h
19’30 h. En Acció de gràcies a la Divina Misercòrdia

dissabte, 16

8’’00 h.
19’30 h. Suf. Cinta Curto i familiars difunts
Suf. Mossèn Manuel Querol

Diumenge, 17

9’00 h. Per tot el poble
12’00 h.

