PARRÒQUIA DEL ROSER
Ferreries – Sant Vicent. TORTOSA
Del 5 a l’ 11 de febrer

CALIU
El Diccionari de la Llengua Catalana
defineix el terme “caliu” com: “El que
resta d’un foc quan, apagada la flama,
és una barreja de brases
incandescents i de cendra.”
És a dir, aquella escalfor mantinguda
després d’haver passat el moment de
les flames.
Nosaltres, també diem que hi ha caliu,
quan en una casa s’està bé, quan hi ha
una bona harmonia en la família, quan
t’hi sents agust entre algunes
persones. I anomenen com a “fredor”
les relacions distants, les males cares,
la poca confiança, la prepotència i
l’orgull.
En el fons és la presència de l’amor el
que dóna caliu i la seva absència el
que produeix fredor.Jesús ens diu: “Vosaltres sou la llum
de món” (Mt.5,14). La llum il·lumina i
també escalfa. Per això hem de
procurar crear caliu allí on estem i
evitar que entri la fredor en les nostres
relacions.
La parròquia ha de ser una llar oberta
perquè hi pugui entrar tothom, però és
necessari que tingui el caliu necessari
de família, de germans, d’acollida
sincera perquè, qui ve de la “fredor” de
la vida, hi trobi el lloc on refer-se i
recuperar-se.
El contacte amb el Senyor és el que
ens encomana aquest caliu. Buscar-lo
en la missa, en el sagrari, en la
pregària, en la Paraula i els germans.
Ell en nosaltres farà que siguem
portadors de caliu enmig de tanta
fredor.
El vostre Rector
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Festa de Santa Àgueda.-Avui, dia 5 de
febrer i a les 12 h. es celebrarà la Missa en la
festa de Santa Àgueda, patrona de les
mestresses de casa, amb la participació de
l’Associació de Dónes del nostre barri.

Grup de lectura de la Bíblia.- El proper
dilluns, dia 6, a les 20 h. i al Saló Parroquial
tindrem la primera reunió del grup de Lectura
Orant de la Bíblia.- Aquest grup està obert a
tothom qui vulgui aprofundir en el coneixement i
en la vivència de la Paraula de Déu.-

Confirmació d’adults.- Prompte
començarem la preparació per la confirmació
d’aquells que ja són adults però encara no han
rebut aquests sagrament.
Recordem que la Confirmació és necessària
per ser padrí o padrina de bateig o de
confirmació i per casar-se per l’església.Els qui vulguin rebre aquest sagrament, que
passin a apuntar-se pel despatx parroquial i els
informarem.

Baptismes i Casaments. Els qui teniu
projectar batejar el vostre fill o filla o heu de
casar-vos durant aquest any 2012, és
convenient que, al menys, tres mesos abans
tramitem la documentació.- Sobretot en el cas
dels matrimonis on el nuvi o la núvia són de
fora d’aquí.
A les parelles que han de contreure matrimoni
que passen pel despatx i els informarem dels
documents que han de portar per començar a
fer l’expedient matrimonial.Recordeu l’horari de despatx: de dilluns a
divendres des de les 18’30 fins a les 20 h.

Diumenge V del temps de durant l’any

Senyor, vetlleu sempre bondadosament per la vostra família;
protegiu-la i defenseu-la, ja que només confia en la vostra gràcia.

LAS ESTRELLAS DE MAR
Un amigo nuestro iba caminando al
atardecer por una playa desértica.

marea está baja y todas estas estrellas
quedaron en la costa. Si no las echo
nuevamente al mar, se mueren aquí
por falta de oxígeno.

Mientras caminaba, divisó a otro
hombre a lo lejos. Al acercarse, notó
que el lugareño se agachaba
constantemente, recogía algo y lo
arrojaba al agua.

-Ya entiendo- respondió mi amigo pero ha de haber miles de estrellas de
mar en esta playa.

Una y otra vez lanzaba cosas al
océano.

Es imposible agarrarlas a todas. Son
demasiadas. Además, seguramente
esto pasa en cientos de playas a lo
largo de toda la costa. No se da
cuenta que no cambia nada.

Cuando nuestro amigo se acercó
más todavía, vio que el hombre
recogía estrellas de mar que se
habían clavado en la playa y una por
vez, las iba devolviendo al agua.

El lugareño sonrió, se agachó, levantó
otra estrella de mar para arrojarla de
nuevo al mar y respondió: - ¡Para ésta,
sí ha cambiado algo!
------------------------A veces pensando que no podemos
solucionar los males que hay en el
mundo, no movemos ni un dedo.
Haz lo que puedas. Pero hazlo.
Seguro que algo cambiará.

Nuestro amigo se sintió confundido.
Se acercó y dijo: -Buenas noches,
amigo.
Me pregunto qué está haciendo.
-Devuelvo estas estrellas de mar al
océano. Ve, en este momento, la
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INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Pablo Miki

6

San Ricardo

7

San Jerónimo Emiliano

8

Santa Apolonia

9

Santa Escolástica

10

Ntra. Sra. De Lourdes

11

Santa Eulalia

12

“El pesimista se queja
del viento,
el optimista espera
que cambie,
el realista ajusta las
velas.”
WILLIAM ARTHUR WARD

dilluns,
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dimarts, 7
dimecres,
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8,00 h
19’30 h. Suf. Alfredo Salas Blasco (aniv.)
Suf. Fidel Celma
8,00 h
19’30 h Suf. Carmen Vázquez Corbatón
8,00 h.
19,30 h. Suf. Difunts família Velázquez-Santiago

dijous, 9

8,00 h.
19’30 h.

divendres, 10

8,00 h
19’30 h

dissabte, 11

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

Diumenge, 12

9’00 h. Pels vius i difunts recp. Capelles Sgda. Família
12’00 h. Per tot el poble
19’30 h. Suf. Cinta Valldepérez Curto
Suf. Pepita Audí i José Aliau
En Acció de gràcies al Sagrat Cor de Jesús.
.

