PARRÒQUIA DEL ROSER
Ferreries – Sant Vicent. TORTOSA
Del 2 al 8 d’octubre

BENEÏU LA NOSTRA CASA
La festa del Roser és una festa
entranyable.
La Mare de Déu del Roser és la titular
de la parròquia del nostre barri de
Ferreries-Sant Vicent i cada any, a
primers d’octubre, ens convoca per
trobar-nos al voltant de la taula de
l’Eucaristia i a la processó dels fanalets
que fem per la vora del riu, tot
invocant-la amb la pregària del Rosari.
En el cant dels goigs li demanem
moltes vegades: “Beneïu la nostra
casa, Verge Santa del Roser”.
Què plenes estan aquestes paraules
d’intencions concretes de cadascú !.
“La nostra casa”, representa totes
aquelles persones que estimem de
veritat, la nostra família: fills, pares,
germans, nebots, etc....
També incloem dins d’aquesta “casa”
les vivències bones i els problemes
que hi passem, la situació laboral o la
malaltia, o la il·lusió de poder superar
unes probes, uns exàmens o poder
aconseguir alguna meta proposada.
I li diem a la Mare del cel: “Beneïu la
nostra casa...... Beneïu la nostra
casa...”
La verge Maria sap, per pròpia
experiència, què és portar una casa
endavant, què és tenir una família.
Ella sap també de contrarietats en la
vida, de dubtes, de pors, de passar per
la mort d’un fill......
I sap també confiar sempre en Déu
sense perdre mai l’esperança.
El dissabte, el dia de la seva festa,
invoquem-la amb devoció. Ella
aproparà la “teva casa” a Jesús i en Ell
El vostre rector.
ho obtindrem tot.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Festa de la Mare de Déu del Roser.- El
proper dissabte, dia 8, celebrarem amb molta
joia la festa de la Mare de Déu del Roser.- A les
19’30 h. celebrarem la Santa Missa i
seguidament sortirà la processó dels fanalets
que, amb la pregària del Rosari, recorrerà el
Passeig de l’Ebre demanant l’ajuda i la
protecció de la Mare del cel per tots nosaltres.
A l’acabar la missa es repartirà també un
record que aquest any és una sorpresa.

Tridu de preparació a la festa.- Els dies
5, 6 i 7 tindrem a l’església el tridu a la Mare de
Déu del Roser. Serà aquests dies, a les 19 h.
Reunió de Catequistes dels dos
cursos de Comunió. El dijous, dia 6, a les
17’30 i al Saló Parroquial ens reunirem els
catequistes dels dos cursos de Comunió per
concretar el començament de la catequesis.

Mes del Rosari.- Tot el més d’octubre és
dedicat a viure amb més intensitat la pregària
del Rosari. A la nostra parròquia això en toca
de ple, ja que “Roser” vol dir “Rosari”. Cada
avemaria és una rosa que oferim a la Verge i
un conjunt de roses és un Roser o un rosari.

Primer divendres de mes.- El proper
divendres dia 7, és primer divendres dedicat al
Sagrat Cor de Jesús i a rebre les seves
promeses.

Necessitem voluntaris per formar un
grup de VISITADORS DE MALALTS.Els qui pugueu fer aquest gran servei, passeu
pel despatx i us informarem de què es tracta.

Diumenge XXVII del Temps de durant l’any
Déu omnipotent i etern, la vostra pietat és tant gran que sobrepassa els mèrits i els
desigs dels qui us supliquen; per la vostra misericòrdia, perdoneu-nos les culpes que
tem la nostra consciència i concediu-nos allò que la pregaria no gosaria demanar.

“ESTUVE ENFERMO Y VINÍSTEIS A VERME”
Dicen que nadie da nada por el
dolor. Pero antes o después el dolor
hace su presencia en la vida de las
personas. El dolor nos sobrecoge,
nos asusta, pero también nos llena de
admiración y de silencio. Está tan
unido el dolor con la vida, que
podemos decir que nadie madura
como persona si no entra en contacto
con el dolor humano.
El dolor es una escuela de
vida. Lo mejor y lo peor de nosotros
mismos sale en el momento del dolor.
Y al mismo tiempo, nuestra capacidad
de ser personas se pone a prueba
cuando acompañamos al dolor de los
demás.
La enfermedad es un momento
especialmente fuerte en la vida de los
seres humanos. Es cuando uno se da
cuenta de que lo que antes hacía ya
no lo puede hacer, que las fuerzas
disminuyen y que el cuerpo y la

SANTORAL

cabeza no responden. Es cuando
caemos en la cuenta de algo que
antes sabíamos, pero que no
acabamos nunca de creer del todo:
que no somos todopoderosos. Al
mismo tiempo, la enfermedad es un
momento de prueba para la fe: el
hombre se puede volverse de cara a
Dios o de espaldas a Él.
Visitar a un enfermo es visitar
al mismo Cristo, que sufrió y ofreció
su vida por amor. Por eso una visita a
un enfermo es una forma de
“peregrinación cristiana”. Los enfermos
nos enseñan, nos evangelizan.
Después de estar con ellos
aprendemos mejor el auténtico valor
que tienen las cosas. Contemplamos
en todo su esplendor la gran dignidad
que Dios le ha dado al ser humano,
que ni siquiera la enfermedad o la
muerte pueden ocultar. Los enfermos
nos acercan a Dios y al hermano
que sufre.

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Francisco de Borja

3

San Francisco de Asís

4

Santa Caritina

5

San Bruno

6

Ntra. Sra del Rosario

7

San Simeón

8

San Dionisio

9

No es necesario
decir todo lo que se
piensa, lo que si es
necesario es pensar
todo lo que se dice.
Quino

dilluns,

3

dimarts,

4

dimecres,

8,00 h
19’30 h. Suf. Cinta Beltrán Duart (aniv.)
Suf. Difunts família Bertomeu-Sabater

5

8,00 h En acció de gràcies al Sagrat Cor de Jesús
19’30 h Suf. Francisco Roig i Francisco López
Suf. Difunts família Albiol-Fraile
8,00 h.
19,30 h. Suf. Paco Mola
Suf. Difunts família Curto-Fornós
Suf. Bautista Castell Balada

dijous, 6

8,00 h. .
19’30 h. Suf. Fidel Celma

divendres, 7

8,00 h
19’30 h. Suf. Carmen Vázquez Corbatón

dissabte, 8

8,00 h.
19’30 h.

Diumenge, 9

9’00 h. Per tot el poble
12’00 h. Suf. Teresa Biarnés Biarnés (aniv.)
Suf. Segismundo Castellà Blanch
19’30 h. Suf. Delia Castells Espuny

