PARRÒQUIA DEL ROSER
Ferreries – Sant Vicent. TORTOSA
Del 13 al 19 de maig

GRÀCIES CATEQUISTES
Hem celebrat ja les Confirmacions de
35 joves de la nostra parròquia. Estem
celebrant les Primeres Comunions de
51 nens i nenes.
També ha acabat ja un primer curs de
Confirmació amb 32 nois i noies i un
primer curs de comunió amb 23 xiquets
i xiquetes.
Tot això gràcies a l’entrega, dedicació i
estima dels catequistes que, una
setmana i altra, fidels, han preparat a
aquests nens i joves per rebre els
sagraments.
Són un total de 18 catequistes. I
encara en necessitaríem alguns més
perquè hi ha algun grup que és molt
nombrós.
Gràcies catequistes!!!.- Quants
d’aquests infants i joves recordaran,
d’aquí uns anys, que heu estat al seu
costat transmetent-los la fe i també
escoltant-los, ajudant-los i –alguna
vegada- també aguantant-los. Tot per
amor a Déu i a la parròquia. Sense
cobrar res. Gratuïtament,
desinteressadament.
¡¡ Quantes coses fem a la nostra
parròquia gràcies a tantes persones
que col·laboren per amor!! Des de la
neteja, els cants, la música, la litúrgia,
les lectures, la visita als malalts,
l’ornamentació de l’església, els
donatius i altres petites coses del dia a
dia parroquial.
A l’acabar el curs de catequesis donem
gràcies a Déu per tots els catequistes
que tenim i gracies a ells i a elles per la
seva tasca ben feta.
El vostre Rector
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Avui diumenge dia 13 de maig, és la
festa de la Mare de Déu de Fàtima.- En
una parròquia com la nostra dedicada a la
Verge Maria, totes les seves festes s’han de
viure d’una manera especial. La nostra Mare
del cel es celebrada arreu del món en diverses
advocacions. Es fa realitat el que diu el
Magníficat “Totes les generacions em diran
benaurada”. Celebrem a la Mare de Déu aquest
diumenge també.

Assaig segon torn de Comunions.- Els
nens i nenes que han de rebre la Primera
Comunió el proper diumenge dia 20, han de
venir a l’assaig de la celebració els dies: 14, 15,
16, 17 i 18 (de dilluns a divendres) a les 17’30
h.
Primera Comunió, diumenge dia 20.La celebració començarà a les 12’00 h. Però
els xiquets i xiquetes que han de rebre la
Primera Comunió han d’estar a les 11’30 h. a la
porta de l’església on hi haurà una catequista
que els acollirà.

Recordem en aquest mes de maig,
dedicat a la Mare de Déu, la pregària del mes
de Maria que fem cada dia després del rosari i
abans de la Missa.
La pregària de l’Àngelus (ara el Regina Coeli)
tots els dies a les 12 h.
I també preguem a la Verge Maria per aquests
nens i nenes que rebran per primera vegada a
el Senyor Jesús. Que no separin mai de Déu i
que el tinguin sempre com Aquell en qui
sempre podran confiar.

Diumenge VI de Pasqua

Déu totpoderós, feu que sense minvar en el fervor celebrem aquest
temps de joia en honor del Senyor ressuscitat, perquè el misteri que
anem recordant es manifesti sempre en les nostre obres.

AMIC,

AMIGA

Amic: poques paraules trobarem tan
boniques com aquesta.

corresponem a l’amistat de Crist i, a la
vegada, considerant el seu exemple, valorar
com vivim l’amistat en les nostres vides.

Que valuós i apreciable és el valor de
l’amistat! I Jesús, avui, ens diu: Amics! «Ja
no us dic servents […] a vosaltres us he dit
amics.» Certament que els Apòstols havien
descobert en ell el seu millor amic. Els
estimava i ho tenien ben experimentat.
Sabien perfectament què volia dir «estimeuvos els uns als altres tal com jo us he
estimat», o «ningú no té un amor més gran
que el qui dóna la vida pels seus amics». Per
esmentar algun exemple, les germanes de
Llàtzer no troben millor títol, per a sol·licitar
la seva presència, que aquest: «el teu amic
està malalt», o la pregunta clau a Pere,
després de la resurrecció: «M’estimes?», ets
el meu amic?
L’amistat de Crist és un amor fins a la mort.
Jesús és l’amic que no traeix, que comprèn,
que ha compartit l’existència humana, que
vol compartir les nostres càrregues: «Jo us
alleujaré.»

El deixeble de Jesús ha de ser algú que ofereix
amistat a tots els qui l’envolten; ha de ser algú
que estima i es fa estimar. A vegades un sent a
dir: «D’amics, pocs i bons.» Us he de dir que
per a un cristià això no val. El nostre lema ha
de ser «d’amics, molts i bons».
Amics que llegiu aquest text, hem de cultivar
l’amistat, hem de ser amics; l’amistat ens farà
germans, ens farà tenir «un sol cor i una sola
ànima» com els primers cristians, amb totes
les benediccions de Déu que això comporta.
La Sagrada Escriptura diu que «l’amic fidel
no té preu», que «no hi ha res que valgui tant
com ell [l’amic] i el seu valor és
incalculable».
Tant de bo que la fama teva i meva fos
aquesta: «En Tal és un bon amic.»
Joaquim Fortuny

Avui és un bon dia per a considerar com

SANTORAL

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Matías

14

San Isidro Labrador

15

San Honorato

16

San Pascual Bailón

17

San Félix de Cantalicio

18

San Pedro Celestino

19

San Bernardino de Siena 20

"Considero más valiente
al que conquista sus
deseos que al que
conquista a sus enemigos,
ya que la victoria más
dura es la victoria sobre
uno mismo."
Aristóteles

dilluns,

14

8,00 h Suf. Difunts família Adán-Morera
19’30 h. Suf. Cinta Sol

dimarts, 15

8,00 h Suf. Antonia Sarri
19’30 h

dimecres, 16

8,00 h. Suf. Elena de la Vega
19,30 h. Suf. Carmen Bargalló

dijous, 17

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

divendres, 18

8,00 h. Suf. Mª Cinta Blanch
19’30 h. Suf. Teresa Serres
Suf. Dolors i Joan

dissabte, 19

8,00 h.
19’30 h. Suf. Difunts família Gas-Bel
Suf. Difunts família Sabater-Bertomeu

Diumenge, 20

9’00 h. Per tot el poble
12’00 h. Suf. Francisco Roig
Suf. José Baulenes Navarro
19’30 h. Suf. Joan Forés i familiars difunts.
.

