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

de març

REVISAR PER AVANÇAR
Som a la meitat de la quaresma. És un
bon moment per revisar com anem
portant els propòsits que ens varem fer
per aquest temps fort que estem vivim.
Revisar per millorar, per animar-nos a
continuar, per ser fidels als
compromisos assumits des de la fe i
l’amor. I, si cal, tornar a reprendre el
camí amb més decisió.
La temptació que ens pot venir és la de
la passivitat, la del desànim, la de no
portar endavant cap compromís de
superació, la d’anar passant els dies
de quaresma sense cap motivació.
Lluitem per no caure en aquesta
trampa !.
La celebració de la Missa, la Paraula
de Déu, la pregària personal, el recés
parroquial, la visita del Sr. Bisbe, la
formació en els grups, la xerrada sobre
la Bíblia, són “gràcies”, regals de Déu
per la nostra conversió a Ell, per
avançar en el nostre camí de santedat.
Els nostres compromisos són la
resposta, l’agraïment a aquestes
crides de Déu.
Aprofitem de debò el que encara
queda de Quaresma. Revisem per
corregir si cal, o per proposar-nos
metes noves que hem descobert.
Fixar-nos, cultivar la mirada de
fraternitat, voler el bé de l’altre i
competir en la pràctica de la caritat i de
les bones obres són algunes de les
orientacions que el Papa ens dóna en
el seu missatge per la Quaresma
d’aquest any.
Hi som a temps encara!! Revisem per
avançar.
El vostre Rector
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Jornades “LA TEVA BÍBLIA”.- Aquest
diumenge 11 de març, com ho varem fer la
setmana passada, a la sortida de les misses, hi
haurà un espai on podreu tenir a les mans i
fullejar diverses Bíblies. Us informaran de les
característiques de cada una i podreu
encomanar la que vulgueu.

Visita del Sr. Bisbe a la nostra
Parròquia.- El proper dimecres dia 14 i dins
d’aquest temps de Quaresma, el Sr. Bisbe
presidirà la missa de les 19’30 h. a la nostra
parròquia com ho farà les properes setmanes
amb les altres parròquies de la ciutat i ens
animarà amb la seva paraula en aquest camí
quaresmal de conversió.Tant de bo puguem assistir tots i agrair al Sr.
Bisbe la seva visita a la parròquia..

Reunió grup 30-40.- El dimecres, dia 14, a
l’acabar la missa amb el Sr. Bisbe ens reunirem
al saló parroquial amb la trobada quinzenal de
lectura orant de la Bíblia.

Conferència sobre la Bíblia.- El dijous,
dia 15, a les 20 h. i al Saló Parroquial tindrem
una conferència quaresmal sobre la bíblia, a
càrrec de Mn. Josep-LLuis Arín, vicari general.
Estem tots convidats a participar d’aquesta
xerrada de formació que ens ajudarà a
aprofundir i viure millor la nostra fe.

Reunió del grup de matrimonis. El
proper divendres, dia 16, a les 20’30 i al Saló
Parroquial tindrem la reunió mensual del grup
de Matrimonis

Diumenge III de Quaresma
Oh Déu, Pare de misericòrdia i font de tota bondat, vós ens heu ensenyat que el dejuni,
l’oració i l’almoina són remei per les nostres culpes; escolteu la nostra humil confessió:
que els qui ens sentim afeixugats per la nostra consciència, ens vegem alleujats per la
vostra misericòrdia.

MIRAR

MÁS

No perdamos la vida en miradas
chatas. Alcemos los ojos, más allá de
los muros pequeños que quieren
restringir nuestra vista. Aprendamos
a escalar las tapias y a indagar más
allá. Más allá de la convención y la
rutina. Más allá de lo que se lleva o
no se lleva. Más allá de la fe
rebajada, o la increencia de moda.
Más allá de los tópicos y las
discusiones interminables. Más allá
de la queja infantil. Más allá de la
palabrería… Mucho más allá.
“Ambicionad los carismas mejores”
(1 Cor. 13) Supongo que hay una
ambición que no es muy sana.
Acumular prestigio, riquezas, poder,
triunfo, seguridad… Si esa es la
única meta puede terminar
encerrándonos en una jaula de oro.
Pero cabe otra ambición profunda.
Aspirar al amor. A la fe. A la justicia. A
Dios. Aspirar a una vida llena –que
se llena al vaciarse de humo- Y no

SANTORAL

ALLÁ

limitarse a estar sentado, esperando
que algo pase. Buscar. Sin decirse
“algún día”. Buscar respuestas. Buscar
mejores preguntas. Buscar algo que
dé sentido a cada día. Buscar versos
que reflejen la verdad que
perseguimos. Buscar a Dios ¡Es la
hora!
«Pedid y se os dará. Buscad y
hallaréis. Llamad y os abrirán» (Mt 7,
7) Eso es lo bonito. Que el que mira, al
final, descubre. El que busca, al final
encuentra. Y entonces hay instantes
de esos que se convierten en
referencia. Memorias que nos dan
motivos para caminar. Vivencias que
ya nadie nos puede quitar. Caricias
que se convierten, para siempre, en
roce vivo. Instantes de comunión en
los que la fe, por un rato, tiene más de
respuesta que de pregunta.
Celebraciones auténticas. Fiestas
donde la alegría es tan real que
sonríes al recordarlo.
(pastoralsj)

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Inocencio

12

San Rodrigo

13

Santa Matilde

14

Santa Madrona

15

San Heriberto

16

San Patricio

17

San Cirilo

18

Hay en el mundo un
lenguaje que todos
comprenden: es el
lenguaje del entusiasmo,
de las cosas hechas con
amor y con voluntad, en
busca de aquello que se
desea o en lo que se
(Paulo Coelho)
cree.

dilluns, 12

8,00 h En acció de gràcies al Sagrat Cor de Jesús
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

dimecres, 14

8,00 h. Pels qui reben les Capelles de la Sgda. Família
19,30 h.

dijous, 15

8,00 h.
19’30 h.

divendres, 16

8,00 h
19’30 h En Acció de gràcies

dissabte, 17

8,00 h. Intenció particular
19’30 h. Pel joves.
Suf. Encarnación Escoda
Suf. Manuel, Rosa Mª i Amadora Quiroga

Diumenge, 18

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

