PARRÒQUIA DEL ROSER
Ferreries – Sant Vicent. TORTOSA
Del 29 de maig al 4 de juny

Catequistes de la missa
Cada vegada és més freqüent
que,amb motiu d’un enterrament, una
boda o un baptisme, vinguin a
l’església per participar d’aquests actes
moltes persones que normalment no
assisteixen a la Missa. Com a
conseqüència tampoc saben respondre
les respostes de la missa, ni saben
quan s’han d’agenollar, ni quan s’han
de seure o posar-se drets.
Tot això genera un situació incòmoda
per a tos que podríem intentar millorar
si els que assistim normalment a la
Missa i sabem el què,el com i el
quan…ens decidim a donar el pas de
poder “catequitzar” als qui venen i
voldrien aprendre.
No es tracta de fer cap xerrada, ni de
fer grups per explicar-ho. Simplement
es tracta de que nosaltres visquéssim
ben a fons la missa, amb tota la
devoció. Que contestéssim en veu alta
perquè els altres puguin aprendre el
que diem. Que escoltem les lectures
amb atenció, que ens aixequem i ens
agenollem quan toca. Que desprès de
rebre la comunió, tanquem els ulls i
ens quedem en un silenci d’adoració.
Una imatge val més que mil paraules.
Fa uns dies en un enterrament…. vinti-cinc persones a combregar i només
dos, en tota l’església, contestaven les
respostes de la missa. Això vol dir que
“algo” falla.
Agafem amb il·lusió el poder ser per
als altres un “catequista” del exemple
que ajudi als qui venen ocasionalment
a viure la Missa i a saber com tractar
les coses de Déu. Fa molta falta.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Grups d’oració i amistat.- El proper
dilluns, dia 30, a les 16 h. i a la capella de
l’Aliança tindrà lloc la trobada mensual d’aquest
grup.

Comença el mes del Sagrat Cor de
Jesús. El mes de juny està tradicionalment
dedicat al Sagrat Cor de Jesús i a meditar
l’amor de Déu sobre nosaltres.El dimecres dia 1, començarem a la parròquia
la pregària del mes del Sagrat Cor. Serà
després del rosari i abans de la Missa de la
tarda.

Primer divendres de mes. El dia 3 de
juny és primer divendres de més. Honorem al
Sagrat Cor de Jesús assistint a la missa,
rebent la comunió i, si podem quedar-nos,
assistint a l’adoració del Santíssim

Pregària per les vocacions, el diumenge
dia 5 a l’acabar la missa de les 9 h. exposarem
el Santíssim i farem una breu pregària per les
vocacions sacerdotals.

Trobada d’escolans al Tibidado. Tots
els escolans i escolanes del bisbat són
convidats a participar d’aquesta trobada el dia
11 de juny. Els interessant en anar-hi, parleu
amb el mossèn.

Fer el camí de Santiago.- Per a joves i
adults està la possibilitat de fer una etapa del
Camí de Santiago al més de juliol del 11 al 20.Els qui vulgueu participar, parleu amb el
mossèn.

El vostre Rector.

Diumenge VI de Pasqua

Déu totpoderós, feu que sense minvar en el fervor celebrem aquest
temps de joia en honor del Senyor Ressuscitat, perquè el misteri que
anem recordant es manifesti sempre en les nostres obres.

HACER BIEN LA SEÑAL DE LA CRUZ
Como este gesto vuelve con frecuencia en mi
jornada, tengo el peligro de hacerlo sin
prestarle la atención que se merece. Sin
embargo es precioso por su historia, por su
significado y por su poder.

Este signo es la señal de la consagración de
toda mi persona.
Al tocar mi frente: «Ofrezco a Dios todos mis
pensamientos.

Es la señal de mi fe; muestra quién soy y lo
que creo. Es el resumen del Credo. Es la señal
de mi agradecimiento. Tengo que hacer con
amor y emoción este gesto que me recuerda
que Jesús ha muerto por mí. Es la señal de mi
intención de obrar, no para la tierra, sino para
el Cielo. Al hacerla, y pronunciando estas
misteriosas palabras

Al tocar mi pecho: consagro a Dios todos los
sentimientos de mi corazón.

-"EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL
HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO" me
comprometo a obrar

La señal de la Cruz es en sí misma fuente de
grandes gracias. Debo considerarla como la
mejor preparación a la oración, pero ya es en
sí misma una oración, y de las más
impresionantes. Es una bendición.

• en el nombre del Padre que me ha creado,
• en el nombre del Hijo que me ha redimido,
• en el nombre del Espíritu Santo que me
santifica. En una palabra: a actuar como hijo o
hija de Dios.

SANTORAL
San Fernando

Al tocar mi hombro derecho: le consagro mis
acciones.

Señor, concédeme la gracia de hacer de mi
señal de la cruz un "Heme aquí" motivador
para la oración, para la acción, para mi día
entero; así como una poderosa llamada de las
bendiciones del cielo sobre mí.

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA
30

Visitación de la V.Maria 31
San Justino

1

San Eugenio

2

San Carlos Lwanga

3

San Francisco Caracciolo

4

San Bonifacio

5

Los hombres
insignificantes luchan
continuamente por
llamar la atención. Los
realmente importantes
tratan de pasar
desapercibidos.
(Voltaire)

Al tocar mi hombro izquierdo: le ofrezco
todas mis penas y preocupaciones.

dilluns,

30

8,00 h
19’30 h. Suf. Difunts família Albiol-Fraile

dimarts, 31

8,00 h Pels qui reben a casa les capelles de la Sgda. Família
19’30 h

dimecres,

8,00 h. En acció de gràcies al Sagrat Cor.
19,30 h. Suf. Difunts família Aragonés-Ardit

1

dijous, 2

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

divendres, 3

8,00 h.
19’30 h.

dissabte, 4

8,00 h.
19’30 h. Suf. Mª Magdalena Espluga
Suf. Difunts família Prada-Nicolau

Diumenge, 5

9’00 h. Suf. Pedro Belloví
12’00 h. Per tot el poble
19’30 h. Suf. Mossèn Manuel Querol
Suf. Paco Mola
Suf. Difunts família Curto-Fornós

