PARRÒQUIA DEL ROSER
Ferreries – Sant Vicent. TORTOSA
Del 11 al 17 de setembre

ÉS C@SA DE TOTS
Encara que la parròquia no tanca mai
per vacances ja que sempre és la
comunitat viva que es reuneix
principalment per celebrar l’Eucaristia,
ara, amb l’arribada del mes de
setembre, reprenem amb més il·lusió
un nou curs pastoral.
La JMJ que hem viscut aquest any,
des de l’arribada de la Creu aquí a la
nostra parròquia el dia 1 maig, a
l’acollida dels joves polonesos i
d’Estats Units aquí al nostre barri i els
dies de la JMJ a Madrid, ens han
aportant tantes experiències
enriquidores que no hem de deixar que
s’apagui el seu foc. Ha estat un gran
regal per la nostra parròquia.Cal ara que aquestes experiències ens
portin a concretar què cal fer perquè la
nostra parròquia sigui cada vegada
més una família que celebra la fe, que
viu la caritat i que manté l’esperança.
Què hauríem de millorar? Què podem
corregir? Quins accents hi haurà que
posar al que fem perquè les
celebracions, les catequesis, les
activitats que ja realitzem siguin més
autèntiques, més evangelitzadores?
Què podem fer més perquè Jesucrist
sigui més conegut i estimat? Com
apropar-nos als que no creuen, als qui
són indiferents…..?
Aquest curs passat tenim l’experiència
de que junts podem fer moltes coses.
A la parròquia tothom és de casa.
Necessitem l’ajuda de tots. Ningú s’ha
de sentir exclòs. Amb la col·laboració
de molts, cadascú en el que pugui,
portarem endavant noves iniciatives.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Horari de la missa de la tarda.- A partir
d’aquest mateix dissabte la missa de la tarda,
tant dels dies feiners com la dels festius, serà ja
a les 19’30 h. recuperant així l’horari propi
d’aquesta celebració.

Necessitat de la confirmació.- La
Confirmació és un sagrament necessari per ser
padrí o padrina del baptisme i de la
Confirmació, així com per a casar-se.- Com
cada any ho recordem. Feu-ho arribar a
aquelles persones que encara no estan
confirmades.- Els qui desitgen rebre aquest
sagrament que passin pel despatx parroquial
per rebre informació.-

Catequesis.- Inici de les inscripcions.Farem arribar a les escoles i als Instituts els
fulls per la inscripció al Primer any de
catequesis de Comunió i al Primer any de
catequesis de confirmació.- Als del segon any
els avisarem per carta ja que tenim l’adreça.-

Trobada diocesana de Voluntaris
JMJ.- El divendres, dia 16 de setembre a la
tarda i al seminari, es farà una trobada de tots
els voluntaris de la diòcesi.- Aquesta trobada
es prolongarà el dissabte dia 17 amb la jornada
per als catequistes. Si vols participar parla amb
el mossèn i t’informarà.

Jornada de Catequistes.- El dissabte 17
de setembre a partir de les 10’30 i al Seminari
tindrà lloc la Jornada de Catequistes.- Els qui
voleu participar passeu pel despatx parroquial
per informar-vos i omplir el full d’inscripció.

El vostre Rector.

Diumenge XXIV del Temps de durant l’any

Mireu-nos Senyor i creador de totes les coses, feu que us servim
de tot cor i que experimentem la vostra acció salvadora.

Empezar con una oración
A ti, Señor, presento mi ilusión y mi
esfuerzo; en ti, mi Dios, confío,
confío porque sé que me amas.

Tengo los ojos puestos en ti
que me libras de mis amarras y
ataduras.

Que en la prueba no ceda al
cansancio,
que tu gracia triunfe siempre en mí.
Yo espero siempre en ti. Yo sé que tú
nunca defraudas al que en ti confía.

Vuélvete hacia mí y ten piedad,
pues estoy sólo y afligido.
Ensancha mi corazón encogido
y sácame de mis angustias.
Mira mis trabajos y mis penas
y perdona todos mis pecados.
Señor, guarda mi vida y líbrame de mí
mismo.
Señor, que salga de mi caparazón y
vaya hacia ti
y que no quede defraudado de
haberme confiado a ti.

Indícame tus caminos, Señor,
enséñame tus sendas.
Que en mi vida se abran caminos de
paz y bien,
caminos de justicia y libertad.
Que en mi vida se abran sendas de
esperanza, sendas de igualdad y
servicio.
Encamíname fielmente, Señor
Tú, Señor, eres mi Dios y Salvador.
Tú, Señor, te fías de mí y me esperas
siempre.
Tú, Señor, quieres que sea de verdad
tu amigo.

SANTORAL

Indícame tus caminos, Señor,
tú que eres el Camino.
Hazme andar por el sendero de la
verdad,
tú que eres la Verdad del hombre.
Despierta en mí el manantial de mi
vida,
tú que eres la Vida de cuanto existe.

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

Dulce nombre de Maria

12

San Juan Crisóstomo

13

Exaltacióm de la Santa Cruz

14

Ntra. Sra.. de los Dolores

15

Stos. Cornelio y Cipriano

16

San Roberto Belarmino

17

Santas Sofía e Irene

18

"Dios provee a
cada pájaro con
su alimento, pero
no se lo pone en
el nido"
(George Herbert)

dilluns,

12

8,00 h En acció de gràcies al Sagrat Cor.
19’30 h. Suf. Pepita Audí i José Aliau

dimarts, 13

8,00 h Suf. Maria Caro i familiars difunts.
19’30 h Suf. Antonio Royo (aniv.)

dimecres,

8,00 h.
19,30 h.

14

dijous, 15

8,00 h. .
19’30 h.

divendres, 16

8,00 h
19’30 h. Suf. Difunts família De la Vega-Carrera

dissabte, 17

8,00 h.
1930 h.

Diumenge, 18

9’00 h. En acció de gràcies
12’00 h. Per tot el poble
19’30 h.

