PARRÒQUIA DEL ROSER
Ferreries – Sant Vicent. TORTOSA
Del 15 al 21 de maig

SABER ESCOLLIR
.Poder escollir és una conseqüència
que arrenca de la nostra llibertat .
Perquè Déu m’ha fet lliure, puc escollir
entre una opció o l’altra. Entre fer una
cosa o deixar-la de fer.Però “saber escollir”, és un art i com a
tal s’aprèn amb esforç i constància,
amb teoria i pràctica.
És molt necessari aquest art per
caminar en la vida i no errar la passa.
Saber escollir implica una honradesa
vital, perquè el més fàcil és escollir el
que més m’agrada, el que més em
convé, el que més em beneficiarà........
sempre mirant-se a un mateix.L’art de saber escollir et fa adonar que
hi ha més “registres” que el propi jo.
Que, sovint, cal escollir el que farà més
bé als altres, el que em farà més
persona, el que serà lo millor per a
tots.- I això no és fàcil. Aquí totes les
virtuts: les teologals i les cardinals
entren en joc.
I, com deia abans, s’aprèn amb
constància i també amb les
equivocacions si sabem “re-pensar-les”
He de callar, o he de parlar? He de dir
sí o dir que no? He de fer tal cosa o no
fer-la? Abans de decidir pensa que és
lo que farà més bé, lo que és més
correcte i demana l’ajuda de Déu per
no deixar-te portar per la superficialitat
de fer simplement el que t’agrada a tu.
Saber escollir és un art i una persona
esdevé “artista” després de molts
intents i equivocacions però superats
per una fermesa mantinguda en voler
aconseguir el que s’ha proposat.-
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
VIATGE A PENÍSCOLA PER VEURE
EL MUSICAL SOBRE EL BEAT JOAN
PAU II. El dia 28 de maig, dissabte, a la tarda,
la parròquia organitza un viatge a Peñíscola per
anar a veure el musical “NO TENGÁIS
MIEDO”, sobre la vida del beat Joan Pau II.Sortirem a les 17 h. en autobús. El viatge,
l’obra de teatre i el sopar, tot 30 €. Apunteuvos al despatx parroquial.

VíDEO DE L’ARRIBADA DE LA CREU
A LA NOSTRA PARROQUIA.- Aquest
vídeo ja es pot veure al web de la parròquia:
www.parroquiaelroser.org i també a la pàgina
del facebook: “Parroquia El Roser”.
Properament també el passarem un dia a
l’església perquè el pugui veure tothom i podem
tornar a reviure aquell dia festiu i joiós que
sempre recordarem.

EL PUNT DE COL·LABORACIÓ PER A
LA JORNADA MUNDIAL DE LA
JOVENTUT, que hi ha a l’entrada de
l’església continua estant obert i amb molts
articles nous de tot tipus. És una manera de
contribuir a les despeses que hi ha en tot el que
s’organitza al voltant de la JMJ.
Hem viscut amb molta joia l’arribada de la Creu
a la nostra Parròquia. Ara cal preparar també
l’acollida dels joves que vindran al mes d’agost
i planificar les activitats que els hem d’oferir.Tot això genera unes despeses a les quals
podem fer front gràcies a la vostra ajuda i als
donatius que deixeu al “punt de col·laboració”
que tenim a l’entrada de l’església,

El vostre Rector.

Diumenge IV de Pasqua

Déu omnipotent i etern, conduïu-nos al goig del vostre Regne i feu que
la feblesa del vostre ramat arribi allà on ha arribat la fortalesa del
seu Pastor.

UNA BUENA NOTICIA
¿Cuál es la mejor noticia que podemos
recibir? Depende de lo que nos toque vivir
en cada época. Puede tener que ver con el
amor, con la salud, con el trabajo, el
dinero, los amigos, la familia, las
aficiones…
Aunque hay que distinguir, entre esas
buenas noticias que te alegran el día, y esas
otras que te cambian la vida. De estas
últimas hay pocas, pero cuando llegan lo
trastocan todo. Desencadenan explosiones
de júbilo, de algún modo te hacen
resplandecer, gritar, reír y contagiar
alegría. Pues eso celebramos en pascua.
Unas cuantas de esas buenas noticias,
contenidas tras el grito: “Ha resucitado”
Si ha resucitado, y es primicia de los
pasos que un día daremos, entonces es
que nunca moriremos del todo. Hoy,
cuando la muerte se vuelve una compañera
de camino incómoda, que agita, asusta y
descoloca…. Hoy, cuando la muerte se
oculta (pero ya se encarga ella de salir a
primer plano cuando quiere
descolocarnos), se nos grita que la última
palabra la tiene la vida. Que la Vida, así,
con mayúsculas, sigue adelante. También
más allá de ese paso, aunque no sepamos
muy bien lo que hay al otro lado. Y se nos
grita, contra todo temor y frontera, que no
tengamos miedo.

SANTORAL

Si ha resucitado, si el Dios encarnado en
Jesús está vivo y su espíritu permanece con
nosotros, entonces nunca estamos solos.
Ni en los días radiantes ni en las noches
oscuras. Ahora mismo, cuando lees estas
palabras, Dios forma parte de tu vida.
Inspira, alienta, respeta, comparte nuestros
motivos y nuestros sueños. Enciende una
luz en el horizonte hacia el que
caminamos. Es apoyo en la tormenta y
brisa en la hora tranquila. Y, junto con
Dios, tantos otros que compartimos fe y
evangelio: ¡¡¡No estamos solos!!!
Ya resucitó. No es algo para mañana.
Ocurrió una vez, en un momento único del
tiempo y la historia. En un momento, pero
para siempre. Y ya está brotando. Ya está
vibrando. Ya está creciendo, como la
levadura que fermenta la masa. Hay tanto
bien en torno… Hay tantas historias de
verdadero amor, dignidad, perdón,
fraternidad, justicia y humanidad… Por
todo eso, solo podemos mirar alrededor,
con emoción, y susurrar:
¡HAY TANTO BIEN EN TORNO!
SOLO HAY QUE APRENDER A
MIRAR…
(www.pastoralsj.org)

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Honorato

16

San Pascual Bailón

17

San Félix

18

San Pedro Celestino

19

San Bernardino

20

San Secundino

21

Santa Rita

22

El ruido no
hace bien;
el bien no
hace ruido.
(San Vicente de Paúl)

dilluns,

16

dimarts, 17

dimecres, 18

8,00 h
19’30 h. Suf. Carmen Bargalló
8,00 h
19’30 h
8,00 h. En Acció de gràcies
19,30 h. Suf. Teresa Serres Borrás (aniv.)

dijous, 19

8,00 h. Suf. Maria Caro i familiars difunts
19’30 h. Suf. Francisco Roig
Suf. Joan Gas

divendres, 20

8,00 h.
19’30 h. Suf. Joan Forés i familiars difunts

dissabte, 21

8,00 h.
19’30 h. Suf. Difunts família Sauch-Montrós/Viladot-Castell

Diumenge, 22

9’00 h. Suf. Eudaldo Caminals
12’00 Suf. José Baulenas Navarro (aniv.)
19’30 h. Suf. Joan Valldepérez Aragonés

