PARRÒQUIA DEL ROSER
Ferreries – Sant Vicent. TORTOSA
Del

15 al 21

d’abril

FES TU EL MATEIX
La festa de la Divina Misericòrdia la va
instituir el Beat Joan Pau II per a tota
l’Església l’any 2000, decretant que el
segon diumenge de Pasqua
s’anomenés Diumenge de la Divina
Misericòrdia.
El papa Joan Pau II va morir la vespra
del dia de la Divina Misericòrdia de
l’any 2005 i va ser declarat Beat el
Diumenge de la Divina Misericòrdia de
l’any 2011.
Són signes de la Providència de Déu.
Nosaltres, aquí a la Parròquia, on
tenim entronitzat el quadre de Jesús
Misericordiós, celebrem aquest
diumenge amb gran solemnitat
aquesta festa.
És l’oportunitat de proclamar i lloar
l’amor de Déu i de ser agraïts a la
misericòrdia que tantes vegades usa
amb nosaltres. Ho farem amb
l’Eucaristia i la adoració al Santíssim
que tindrem tota la tarda.
Però el Senyor ens demana: “Fes tu el
mateix”. Has de tractar als altres amb
la mateixa misericòrdia que el Senyor
ha tingut amb tu.- El voler estimar a
Déu sempre passa per l’amor al
germà.
Així la festa d’aquest diumenge es
torna lloança i súplica a la vegada.Lloança a l’amor que Déu ens té i
súplica per que ens ajudi a ser
misericordiosos amb els altres.És bo, ara i sempre, llegir altra vegada
les 14 obres de misericòrdia per
recordar-les. Allí tenim un bon
programa d’acció cristiana.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Lectio Divina.- El dilluns, dia 16, a les 20 h, i
al Saló Parroquial tindrem el reunió quinzenal
de la lectura orant de la Bíblia.

Assaig per la Confirmació.- Els qui han
de rebre la Confirmació el proper diumenge 22
d’abril, aquesta setmana els dies: 18, 19 i 20 a
les 6 de la tarda i a l’església tindrem l’assaig
de la celebració.

Celebració de la Confirmació.- El proper
diumenge dia 22, a les 12 h, la parròquia del
Roser celebrarà amb molt de goig la
confirmació de 34 joves que rebran el Do de
l’Esperit Sant.- És una festa de tota la parròquia
que acull com a comunitat cristiana a aquests
joves i prega per ells.
Els nois i nois que s’han de confirmar han
d’estar a les 11’30 a la sagristia de l’església.

La Cinquantena Pasqual.- La festa de la
Pasqua dura 50 dies. Des de la resurrecció del
Senyor fins al diumenge de Pentecosta.
Cada dia en la pregària i sobre tot en la Missa
ressona l’Al·leluia i els elements festius (cant,
flors, llum i ornaments blancs) hi són presents.
La primera setmana s’anomena Octava de
Pasqua i s’ha de celebrar com el mateix dia de
la Resurrecció.
Acabada la primera setmana hem de mantenir
en to festiu durant tota la cinquantena.
Durant aquest temps la pregària de l’Àngelus i
el cant de la Salve es poden substituir pel
“Regina Caeli” que és la salutació a Maria per
la Resurrecció del seu Fill.

El vostre Rector

Diumenge II de Pasqua

Oh Déu sempre misericordiós, que, amb el retorn anual de la festa de Pasqua,
reanimeu la fe del vostre poble, augmenteu els dons de la vostra gràcia, a fi
que tots comprenguem millor quin baptisme ens ha purificat, quin Esperit ens
ha regenerat i quina Sang ens ha redimit.

EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN
Qué lugar ocupa la Confirmación en
el designio divino de salvación?

Orientales, unción con el Santo Myron).
(Catecismo de la Iglesia Católica #1289

En la Antigua Alianza, los profetas
anunciaron que el Espíritu del Señor
reposaría sobre el Mesías esperado y
sobre todo el pueblo mesiánico. Toda la
vida y la misión de Jesús se desarrollan
en una total comunión con el Espíritu
Santo. Los Apóstoles reciben el Espíritu
Santo en Pentecostés y anuncian «las
maravillas de Dios» (Hch 2,11).
Comunican a los nuevos bautizados,
mediante la imposición de las manos, el
don del mismo Espíritu. A lo largo de los
siglos, la Iglesia ha seguido viviendo del
Espíritu y comunicándolo a sus hijos.
(Catecismo de la Iglesia Católica #12851288-1315)

¿Cuál es el efecto de la Confirmación?

¿Por qué se llama Confirmación o
Crismación?
Se llama Confirmación, porque confirma
y refuerza la gracia bautismal. Se llama
Crismación, puesto que un rito esencial
de este sacramento es la unción con el
Santo Crisma (en las Iglesias

SANTORAL

El efecto de la Confirmación es la
especial efusión del Espíritu Santo, tal
como sucedió en Pentecostés. Esta
efusión imprime en el alma un carácter
indeleble y otorga un crecimiento de la
gracia bautismal; arraiga más
profundamente la filiación divina; une más
fuertemente con Cristo y con su Iglesia;
fortalece en el alma los dones del Espíritu
Santo; concede una fuerza especial para
dar testimonio de la fe cristiana.
(Catecismo de la Iglesia Católica #13021305-1316-1317)
¿Quién puede recibir este
sacramento?
El sacramento de la Confirmación puede
y debe recibirlo, una sola vez, aquel que
ya ha sido bautizado. Para recibirlo con
fruto hay que estar en gracia de Dios.
(Catecismo de la Iglesia Católica #13061311-1319)

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

Santa Engracia

16

San Aniceto

17

San Eleuterio

18

San León IX

19

San Sulpicio

20

San Anselmo

21

San Soter i Apeles

22

“Con la oración
y el sacrificio se
prepara la
acción.”
San Juan Bosco

dilluns, 16

8,00 h Suf. Maria Pàfila
19’30 h. Suf. Difunts família Curto-Roda
Suf. Carmen Andreu

dimarts, 17

8,00 h Pels joves
19’30 h Suf. Carmen Andreu
Intenció particular

dimecres,

8,00 h. Suf. Antonia Sarri
19,30 h. Suf. Juan Royo
Suf. Carmen Andreu
Suf. Jesús López Blanco

18

dijous, 19

8,00 h.
19’30 h. Suf. Difunts família Gas-Bel
Suf. Carmen Vázquez Corbatón
Suf. Carmen Andreu

divendres, 20

8,00 h.
19’30 h. Suf. Carmen Andreu
Suf. Joan Forés i familiars difunts
Suf. Cinta i Francisco
Suf. Difunts família González-Montagut
8,00 h.
19’30 h. Suf. Carmen Andreu

dissabte, 21
Diumenge, 22

9’00 h. Per tot el poble
12’00 h.
19’30 h. Suf. Carmen Andreu
Suf. José Aleixandri Piñol

