PARRÒQUIA DEL ROSER
Ferreries – Sant Vicent. TORTOSA
Del

8 al 14

de gener

VALORAR JUSTAMENT
Hi ha una pregària del temps d’Advent
en la que se li demana a Déu el
següent: “ensenyeu-nos a valorar
justament les coses de la terra i a tenir
el cor posat en les del cel”.
Quanta saviesa i quina profunditat tan
gran té aquesta pregària!!!.
El cristià no és aquell que menysprea
les coses d’aquest món i les realitats
humanes i només pensa en el cel.
Com tampoc no és cristià pensar
només en les coses d’aquest món i
menysprear tot el que fa referència a
l’esperit, a Déu i a la nostra salvació
eterna.
L’equilibri, la mesura exacta d’aquestes
dos realitats és la que assenyala la
pregària d’abans: saber valorar
“justament” les coses de la terra.
Valorar no només els béns materials,
sinó també les relacions entre les
persones, els nostres desitjos, les
nostres il·lusions, els nostres
afectes....Ni més ni menys, valorar-les
“justament”, és a dir, si “s’ajusten” a la
voluntat de Déu.
Treball, família, salut, benestar, amics.
etc. són realitat bones i necessàries
però a la fi transitòries, per això cal
donar-li el valor just.I a tenir el cor posat en les del cel.- El
cor, l’afecte últim, el més essencial
l’hem de posar en el que és realment
important, en allò del qual depèn la
nostra realització definitiva: el cel, la
vida amb Déu per sempre.- Ho
completa una altra pregària quan diu:
“feu-nos-hi estimar les coses del cel i a
posar el nostre cor en els béns que
El vostre rector.
perduren.”
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Festa de Sant Antoni i Benedicció
dels animals.- El proper diumenge dia 15
de gener, a les 11’30 h. i davant la porta
principal de la parròquia, beneirem tots els
animalets de companyia que porteu i repartirem
la tradicional coqueta de Sant Antoni.

Recomencen les catequesis.- A partir
d’aquest dilluns dia 9 de gener, tornem al ritme
habitual i continuem en el curs catequètic a tots
nivells.- Cadascú tindrà la seva catequesi el dia
i l’hora de sempre.-

Gràcies pel pessebre vivent.- El
pessebre vivent d’aquest any també ha estat tot
un èxit gràcies a la col·laboració i la participació
de molts.- Gràcies al grup de matrimonis
encarregats de la seva organització, gràcies a
tots els que he participat i col·laborat de
diverses maneres.- Gràcies a l’Associació de
Dones de Ferreries per l’escena de l’Anunciació
i gràcies a l’Associació de Veïns per la seva
col·laboració en la megafonia i el seu suport..Tots units podem fer moltes coses per la
parròquia i pel barri de Ferreries.-

Aliments recollits durant l’Advent.A la part del darrera d’aquets mateix full,
trobareu la relació de tots els aliments recollits
durant les setmanes de l’Advent aquí a la
nostra Parròquia.- Una vegada més ha estat tot
un gran signe fraternitat el poder compartir amb
els que menys tenen i de fer arribar un poc
d’alegria a la casa de moltes famílies que estat
passant per moments difícils per tirar endavant.
El compartir és el signe de que la fe està ben
vida i desperta.

Diumenge del Baptisme del Senyor
Déu omnipotent i etern, vós declarareu solemnement que Crist era el vostre Fill
estimat, quan, en ser batejats en el Jordà, davallà damunt d’ Ell l’Esperit Sant;
concediu als vostres fills d’adopció, que han renascut de l’aigua i de l’Esperit Sant, de
ser sempre dignes de la vostra benvolença

Recollida d’aliments durant l’Advent
Aquí està la llista de tots els aliments que hem recollit durant el temps d’Advent i que s’ha
entregar a CÀRITAS; per que ho distribueixi entre la gent més pobra. Gràcies a tots els qui heu
col·laborat, algunes famílies han tingut una ajuda important en aquests dies de Nadal. Moltes
gràcies.
Arròs………………………………………………82 quilos
Sucre……………………………………………...22 quilos
Farina …………………………………………….21 quilos
Llegums , en sobre…………………………… ..33 sobres
Llegums, en botella…………………………… .31 botelles
Pasta ……………………………………………..62 quilos
Llet……………………………………………... 149 litres
Oli ………………………………………………. 92 litres
Torró ……………………………………………. 31 unitats
Tonyina ………………………………… …….. 34 llaunes
Cafè …………………………………………….. 7 paquets
Galetes ........................................................... 42 capses
Cola-Cao......................................................... 4 pots
Pots diversos.................................................. 27 pots
______________
Total ............................. 637 unitats.

SANTORAL

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

St. Eulogio de Córdoba

9

San Nicanor

10

San Martín de León

11

Santa Tatiana

12

San Hilario

13

San Juan de Rivera

14

San Mauro

15

La felicidad se alcanza
cuando
lo que uno piensa,
lo que uno dice y
lo que uno hace
están en armonía.
Gandhi.

dilluns,

9

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

dimarts, 10

8,00 h
19’30 h Suf. Ana Maria Llasat (aniv.)

dimecres, 11

8,00 h.
19,30 h. Suf. Difunts família Casanova

dijous, 12

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

divendres, 13

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

dissabte, 14

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

Diumenge, 15

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

