PARRÒQUIA DEL ROSER
Ferreries – Sant Vicent. TORTOSA
Del 22 al 28

de gener

TESTIMONI VITAL
“No es bueno que Dios esté solo” és
un llibre escrit per Gonzalo Altozano i
que fa pocs dies m’han regalat.
És un goig llegir el seu contingut on
101 persones parlen de la seva
experiència i vivència de Déu.
Hi ha periodistes, metges, actors de
cine i de teatre, advocats, mecànics,
ames de casa, catedràtics, diplomàtics.
etc.
Amb un llenguatge fresc, proper i molt
sincer ens transmeten la seva vivència
de Déu al llarg de la seva vida i com la
fe els ajuda i els anima.
Fa molt de bé escoltar com Déu està
ben present el cor d’aquestes persones
després de les coses que han passat
en la vida.
Donar testimoni de la nostra fe és això:
donar a conèixer al Déu que portem
dins i amb el que hem viscut moltes
experiències en la vida. El Déu que
ens ha consolat, ajudat, perdonat,
animat, salvat, que ha estat el nostre
suport, l’amic que mai m’ha abandonat,
el que em dóna forces per tirar
endavant.
Aquest testimoni vital és el que ens cal
recuperar per poder animar als altres a
apropar-se al Senyor.
Potser ens cal perdre la vergonya de
parlar del nostre interior i fer-ho com
una aposta per la nova evangelització.
Si tenim fe, tenim llum; i la llum no
s’amaga, sinó que es posa en un lloc
ben alt i que il·lumini a molts.
Aquest llibre ens pot ajudar
El vostre rector.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Adoració Nocturna.- Dissabte, dia 28, i
amb el rosari a les 19 h. i la missa de les 19’30
h. començarà la vigília de l’Adoració Nocturna
d’aquest mes. Acabada la missa exposarem el
Santíssim fins a les 22 h.
Tothom estem convidats a acompanyar al
Senyor en una estona de pregària.- Els qui no
puguin quedar-se fins les 10 poden aprofitar, a
l’acabar la missa, per continuar amb l’adoració
del Santíssim amb un moment de pregària.L’objectiu dels qui assistim a la Vigília és
l’adoració al Senyor i la reparació per tanta
indiferència, oblit i menyspreu amb que moltes
persones tracten a Déu.
Per això el “sacrifici” d’estar fins a les 10 de la
nit amb el Senyor, vol compensar el desamor
que altres li donen.

Vida Creixent.- El dijous, dia 26, a les 16 h. i
al Saló Parroquial tindrem la reunió mensual
del grup de Vida Creixent amb l’estudi del tema
de formació que correspon a aquesta trobada.

Setmana de pregaria per la unitat dels
cristians.- Des del dia 18 fins al dia 25 de
gener tots els cristians preguem perquè arribi la
unitat tant desitjada i demanada per Jesús.Cada dia, a la missa, tenim aquesta intenció.Procurem també fomentar la unió en les
persones que tenim al nostre voltant.

El sants de Tortosa.- Aquest final de gener
és el temps de celebrar alguns Sants de
Tortosa, nascuts o vinculats a ella.. El dia 21:
Sant Francesc Gil de Frederic; el dia 27: Sant
Enric d’Ossó i el dia 29 el beat Manuel
Domingo i Sol

Diumenge III del temps de durant l’any

Déu totpoderós i etern, feu que visquem d’acord amb la vostra
voluntat, i que en nom del vostre Fill, donem fruit abundant de
bones obres.

La felicidad de no depender……
La historia se refiere a un individuo que se
mudó de aldea, en la India, y se encontró
con lo que allí llaman un sennyasi. Este es
un mendicante errante, una persona que,
tras haber alcanzado la iluminación,
comprende que el mundo entero es su
hogar, el cielo su techo y Dios su Padre,
que cuidará de él. Entonces se traslada de
un lugar al otro. Tal como tú y yo nos
trasladaríamos de una habitación a otra de
nuestro hogar.
Al encontrarse con el sennyasi, el aldeano
dijo: -"¡No lo puedo creer! Anoche soñé
con usted. Soñé que el Señor me decía: Mañana por la mañana abandonarás la
aldea, hacia las once, y te encontrarás con
este sennyasi errante- y aquí me encontré
con usted."
-"¿Qué más le dijo el Señor?" Preguntó el
sennyasi.
Me dijo: -"Si el hombre te da una piedra
preciosa que posee, serás el hombre más
rico del mundo ... ¿Me daría usted la
piedra?"
Entonces el sennyasi revolvió en un
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pequeño zurrón que llevaba y dijo: -"¿Será
ésta la piedra de la cual usted hablaba?"
El aldeano no podía dar crédito a sus ojos,
porque era un diamante, el diamante más
grande del mundo. -"¿Podría quedármelo?"
- "Por supuesto, puede conservarlo; lo
encontré en un bosque. Es para usted."
Siguió su camino y se sentó bajo un árbol,
en las afueras de la aldea. El aldeano tomó
el diamante y ¡qué inmensa fue su dicha!
Como lo es la nuestra el día en que
obtenemos algo que realmente deseamos.
El aldeano en vez de ir a su hogar, se sentó
bajo un árbol y permaneció todo el día
sentado, sumido en meditación. Y, al caer la
tarde, se dirigió al árbol bajo el cual estaba
sentado el sennyasi, le devolvió a éste el
diamante y dijo: -"¿Podría hacerme un
favor?"
- "¿Cuál?" le pregunto el sennyasi.
-"Podría darme la riqueza que le permite a
usted deshacerse de esta piedra preciosa tan
fácilmente?"

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Ildefonso

23

San Francisco de Sales.

24

Santa Elvira

25

Santos Timoteo y Tito

26

San Enrique de Ossó

27

Santo Tomás de Aquino

28

Bto. Mossèn Sol

29

Yo creo que el mejor
medio de hacer bien a
los pobres no es darles
limosna, sino hacer
que puedan vivir sin
recibirla.
Benjamin Franklin

dilluns, 23

8,00 h
19’30 h. Suf. José Aleixandri Piñol

dimarts, 24

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

dimecres, 25

8,00 h.
19,30 h.

dijous, 26

8,00 h.
19’30 h.

divendres, 27

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

dissabte, 28

8,00 h.
19’30 h. Suf. Delfín Fabregat (aniv.)
Suf. Josep Calvo (aniv.)
Suf. Pedro Barreno
Suf. Difunts família Sauch-Montrós/Viladot-Castell
Suf. Maria Rovira

Diumenge, 29

9’00 h. Per tot el poble
12’00 h.
19’30 h. Suf. Josefina Valldepérez Aragonés
Suf. Difunts família De la Vega-Carrera.

