PARRÒQUIA DEL ROSER
Ferreries – Sant Vicent. TORTOSA
Del 26 de juny al 2 de juliol

TASTEU I VEUREU
Totes les festes del Senyor que
celebrem en la litúrgia tenen un
denominador comú: proclamar, lloar i
actualitzar que Ell és l’ Emmanuel, el
Déu amb nosaltres.
Déu està sempre a favor del ser humà
per ajudar-lo a la seva realització
plena. Com deia Sant Irineu: “La glòria
de Déu, és que l’home visqui i la vida
de l’home consisteix en la visió de
Déu”
Tota aquesta entrega de Jesús per
nosaltres, brolla del Amor en el si
mateix de la Trinitat i s’escampa a tota
la humanitat i arriba fins a la teva vida
concreta, a tu mateix.
Celebrar la festa del Sagrat Cor de
Jesús és també una oportunitat per
proclamar, lloar i actualitzar aquest
amor i la seva entrega per cadascú
dels homes i dones.- Entrega que es fa
real i perfecta en la celebració de cada
eucaristia.
El divendres vinent, després de la
preparació durant el mes de juny,
celebrarem l’Amor de Déu manifestat
en el Cor de Jesús.Fem el possible per participar a la
Missa aquest dia tant especial i per
acompanyar algun moment al Senyor
durant les hores en que estarà
exposat. I allí, davant d’Ell, en el
silenci de la pregària i en la conversa
d’amistat entre Ell i tu, experimentar
una vegada més allò que diu el Salm:
“tasteu i veureu que n’és de bo el
Senyor” i que això ens porti a una fe
més autèntica, és a dir, a estimar més
a Déu i als nostres germans
El vostre Rector.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Missa i processó de Corpus a la
Catedral. Avui, diumenge, a les 19 h. tindrà
lloc la missa solemne de Corpus a la Catedral a
la que ens unirem totes les parròquies de
Tortosa i seguidament la processó pels carrers
de costum on acompanyarem al Senyor
present en l’Eucaristia.- Aquí a la
parròquia,avui,no hi ha missa de 19’30 h.

Sant Pere i Sant Pau.- El dijous, dia 29, és
la solemnitat de Sant Pere i Sant Pau. Encara
que sigui dia feiner fem el possible per
participar de l’Eucaristia en aquest dia en
celebrem aquests dos grans apòstols.
Sagrat Cor de Jesús. El divendres, dia 1,
és la Solemnitat del Sagrat Cor de Jesús.A les 12 h., després de la pregària de
l’Àngelus, exposarem el Santíssim i
començaran el torns de vetlla.
A les 19 h. farem la consagració i l’acte de
reparació al Cor de Jesús.
A les 19’15.- Benedicció i reserva.
A les 19’30 Missa Solemne del Cor de Jesús.

Torns de vetlla al Santíssim. Els qui
pugueu fer un torn de vetlla al Santíssim, podeu
apuntar-vos al despatx parroquial per
organitzar-ho durant aquesta setmana.

Sorteig d’un ordinador portàtil.- Amb
motiu de la Jornada Mundial de la Joventut,
s’organitza, aquí a Tortosa, un sorteig d’un
ordinador portàtil per sufragar les depeses de
l’acolliment i la posterior anada a la Jornada
Mundial.- El preu de la butlleta és només 1 €.Si ens podeu ajudar a vendre-les us ho
agrairem.

Corpus Christi
Oh Déu, vós ens heu deixat un sagrament admirable per memorial de la vostra passió.
Concediu-nos una devoció tan gran als misteris del vostre Cos i de la vostra Sang, que
experimentem constantment en nosaltres els efectes de la vostra redempció.

PADRE NUESTRO O HIJO MÍO
A veces la gente me pregunta porqué
me siento feliz. Y la respuesta es muy
simple: porque me siento amado por
muchas personas pero, sobretodo, por
Él. Porque nunca me he sentido
abandonado. Porque experimento su
ternura incluso en la oscuridad y el
dolor.
Hace tiempo escribí el Padre nuestro
de Dios, remendando el que nos
enseñó Jesucristo dirigido al Padre.
¿Qué puede decirnos a nosotros el
Padre? Y escribí:

Hijo mío
que estás en la Tierra,
preocupado, solitario, desorientado.
Yo conozco perfectamente tu
nombre, y lo pronuncio
santificándolo porque te amo.
No. No estás solo, sino habitado por
mí, y juntos construiremos este
Reino, del que tu vas a ser
heredero.

SANTORAL

Me gusta que hagas mi voluntad,
porque mi voluntad es que tú seas
feliz.
Cuenta siempre conmigo y tendrás
el pan para hoy. No te preocupes.
Sólo te pido que sepas compartirlo
con tus hermanos.
Sabes que te perdono de todas tus
ofensas, antes incluso que las
cometas,
porque te pido que hagas
lo mismo con los que a ti te
ofenden.
Para que nunca caigas en la
tentación
tómate fuerte de mi mano
y yo te libraré del mal, pobre y
querido hijo mío”.
(Razones para vivir. Martín Descalzo)

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

Virgen del Perpétuo Socorro

27

San Irineo

28

San Pedro y San Pablo

29

San Marcial

30

Sagrado Corazón de Jesús

1

San Martiriano

2

San Tomás Apóstol

3

Dos excesos:
excluir la razón
y no admitir
más que la
razón.
Blaise Pascal

dilluns,

27

8,00 h
19’30 h. Suf. Francecs Serral i difunts família Membrado-Adell
Suf. Teresa, Encarnación i Agustina Pla Forés

dimarts, 28

8,00 h Suf. José Jesús Masip Robles
19’30 h Suf. Maria Rovira

dimecres,

8,00 h.
19,30 h. Suf. Blanca i Elena de Lavega

29

dijous, 30

8,00 h. .
19’30 h. Suf. Pepeta Bargalló
Suf. Felisa Dalmau Nolla

divendres, 1

8,00 h
19’30 h. Suf. Difunts família Aragonés-Ardit

dissabte, 2

8,00 h.
1930 h. Suf. Difunts família Prada-Nicolau
Suf. Andrés Subirats Lleixà

Diumenge, 3

9’00 h. Suf. Pedro Belloví
12’00 h. Per tot el poble
19’30 h.

