PARRÒQUIA DEL ROSER
Ferreries – Sant Vicent. TORTOSA
Del 1 al 7 de maig

DIUMENGE FELIÇ
Aquest diumenge dia 1 de maig de
2011 és un diumenge ple de
celebracions: és el segon diumenge de
Pasqua, és la Festa de la Divina
Misericòrdia, és la beatificació del
Papa Joan Pau II i, aquí al nostre barri,
arriba la Creu de la Jornada Mundial
de la Joventut.
Un dia ben bé per a recordar.
I tot això arrenca de la Pasqua.
Si Jesús no hagués ressuscitat, rés
d’això podríem celebrar perquè no
existiria.La Pasqua de Jesús , el Senyor, és
l’origen i el centre de la nostra fe i de
tantes experiències i esdeveniments
que vivim des de la fe. Quantes
persones coneixem, estimem i ens
estimen gràcies a la fe!!. Sense Jesús
això no seria possible. “En Ell vivim,
ens movem i som”.
És necessari repensar aquestes coses
per despertar el nostre agraïment a
Déu per tot el que d’Ell rebem i més
encara dins del temps de Pasqua, on
la victòria de Jesús sobre la mort,
ompli d’esperança tots els esforços
que fem per fer sempre el bé.
Potser una bona actitud a practicar en
aquest temps de Pasqua és la de ser
més agraïts.- Donar més les gràcies a
Déu i als altres.- Fixar-nos, sobre tot,
en lo bo que tenim i en lo bo que tenen
els altres. Desterrar la crítica i desterrar
fixar-se només en el punt negre i no
veure tot el blanc que l’envolta.- Ser
més positius, més agradables, més
caritatius amb les paraules. Això són
signes de Pasqua.
El vostre Rector.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Assaig de la Primera Comunió.- Els qui
han de rebre la Primera Comunió el proper
diumenge dia 8, han de venir a l’assaig el
dimecres, dijous i divendres d’aquesta
setmana.

Primeres Comunions.- La Missa de la
Primera Comunió del proper diumenge dia 8
comença a les 12 h.Els xiquets i xiquetes que fan la Comunió han
d’estar a les 11’45 a la porta de l’església on hi
haurà una catequista que els acollirà.

Mes de Maria.- El mes de maig és el mes
dedicat a la Verge Maria.- Tots els dies abans
de la missa de la tarda, tindrem el Rosari i la
pregària del Més de Maria.

Acaba la Catequesis de Primera
Comunió, però no l’assistència a la
Missa dels diumenges que és lo més
essencial, important i valuós. Els pares i mares
feu, si us plau, el possible perquè els vostres
fills i filles no perdin el contacte amb Jesús i
participin de la missa del diumenge.

El dilluns, dia 2 és la festa litúrgica de
Sant Vicent Ferrer. A la missa de la tarda
farem memòria d’aquest Sant tant “proper” al
nostre barri Ferreries-Sant Vicent.

Primer Divendres de mes. El proper dia 5
de maig és primer divendres dedicat a honorar
el Sagrat Cor de Jesús i a rebre les seves
promeses.

Diumenge II de Pasqua

Oh Déu sempre misericordiós, que, amb el retorn anual de la festa de
Pasqua, reanimeu la fe del vostre poble, augmenteu els dons de la vostra
gràcia, a fi que tots comprenguem millor quin baptisme ens ha purificat,
quin Esperit ens ha regenerat i quina sang ens ha redimit.

LA ÚLTIMA PALABRA
La definitiva, la que queda en la
memoria, la que zanja una historia. Hay
muchas últimas palabras en nuestra vida.
La última llamada, el último eco de una
conversación… lo último que me ha dicho
mi amigo… Un “adiós”, un “te quiero”, un
“gracias”, o un “paso de ti…” Parece que
lo último, por ser lo más reciente, es un
poco lo más real. Y si tras eso no ha de
venir nada, pues entonces esa última
palabra se vuelve la definitiva.
Pues bien, nos asomamos, al celebrar la
resurrección en este tiempo de pascua, a
la palabra definitiva de Dios en Jesús. Y
esa palabra es una palabra de
esperanza, un canto de vida, la
afirmación de una fiesta universal...
Aunque muchas veces parezca que la
muerte, o las pequeñas muertes,
pesan más. Aunque a menudo nos
pueda la derrota, el no saber hacia dónde
caminar, la incertidumbre o el fracaso en
nuestras pequeñas historias. Aunque
metas la pata, contigo y con otros.
Aunque no termines de encontrar tu lugar
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La última palabra la tiene la vida. Una
vida que vence a toda muerte. Una
vida pujante, que late, imbatible,
dentro de nosotros. Una vida que lucha
por vivirse desde el primero hasta el
último aliento (y después también).
A veces uno piensa que esto del amor
está muy caro de conseguir. Que
parece que todos los demás
encuentran plenitud en las relaciones,
en la vida, en los encuentros, y llevan
a que uno se pregunte, “¿y yo?”.
Aunque demasiado a menudo se tiñe el
horizonte con nubarrones de desamor (es
decir, rechazos, críticas, indiferencias,
juicios, prejuicios, burlas, incomprensión,
frialdad…) la última palabra la tiene el
amor. Un amor infinito, vencedor del
odio. Un amor primero, capaz de
mover las losas y abrir los sepulcros.
Un amor eterno, el de un Dios que
desafía a la muerte para envolvernos en
un abrazo protector.
(www.pastoralsj.org)

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Atanasio

2

Santos Felipe i Santiago

3

San Paulino

4

Santa Irene

5

San Joan ante Puerta Latina

6

San Cuadrado

7

San Eladio

8

“Cuando se deja
de creer en Dios,
enseguida se cree
en cualquier
cosa”
(Chesrterton)

en el mundo. Aunque haya veces en que
te sientes fatal, y ni siquiera sabes muy
bien por qué…

dilluns,

2

8,00 h
19’30 h. Suf. Andrés Subirats Lleixà

dimarts,

3

8,00 h Suf. Saturnino Mauri i familiars
19’30 h

dimecres, 4

8,00 h. En Acció de gràcies al Sagrat Cor
19,30 h.

dijous, 5

8,00 h.
19’30 h. Suf. Paco Mola
Suf. Difunts família Curto-Fornós

divendres, 6

8,00 h.
19’30 h. Suf. Fidel Celma
Suf. Mossèn Simón Romero Julián

dissabte, 7

8,00 h.
19’30 h. Suf. Pedro Alemañ (aniv.)
Suf. Carmen Vázquez Corbatón
Suf. Araceli- Andrés/ Pilar – Juan
Suf. Difunts família Prada-Nicolau

Diumenge, 8

9’00 h. Suf. Josep Maria
12’00 Per tot el poble.
19’30 h. Suf. Victor Gascón Paricio

