PARRÒQUIA DEL ROSER
Ferreries – Sant Vicent. TORTOSA
Del 20 al 26 de maig

PREPARAR LA TROBADA
El veure combregar per primera
vegada a tants nens i nenes en aquest
mes de maig ens ajuda a recordar la
nostra Primera Comunió i a viure més
intensament les “altres” comunions que
rebem.És profitós, de tant en tant, tornar als
orígens per recuperar l’essencial: les
ganes, la il·lusió de rebre a Jesús, la
puresa de cor i el desig d’estar amb
Déu i de viure unit a Ell.
Cap comunió hauria de ser freda o
rutinària. És cert que no tots els dies
estem amb la mateixa disposició
d’ànims però, per suplir això, caldria
que ens preparem una estona abans.
Tota la celebració de l’eucaristia és la
més gran pregària i preparació. Però
cal interioritzar i desitjar rebre al
Senyor també cadascú des del seu
cor.
Preparem aquest gran encontre que
tenim cada diumenge i alguns cada dia
amb una estona de pregària a casa,
mentre venim a l’església i també
mentre estem a la fila esperant rebre el
Cos del Senyor. El desig de Déu
engrandeix l’ànima i així Déu pot
omplir-te segons la teva capacitat fins
a vessar.
I, una vegada hem combregat,
recollim-nos en silenci i preguem a Qui
està dins de nosaltres. Tanquem els
ulls perquè en aquell moment el més
important no hi és a fora, sinó dins
nostre.
El fruit d’una bona comunió és una vida
de fe que actua per la caritat envers
Déu i els altres.
El vostre Rector
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Assaig tercer torn de Comunions.- Els
nens i nenes que han de rebre la Primera
Comunió el proper diumenge dia 27, han de
venir a l’assaig de la celebració els dies: 21, 22,
23, 24 i 25 (de dilluns a divendres) a les 17’30
h.

Primera Comunió, diumenge dia 27La 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.

Lectio Divina.- El proper dilluns dia 21, a les
20 h. i al Saló parroquial tindrem la trobada
quinzenal del grup de lectura orant de la Bíblia.

Grup 30/40.- El dimecres, dia 23, a les 20’15
h. i al Saló parroquial ens trobem els membres
del grup 30/40 per la reunió quinzenal.
Festa de la Mare de Déu del Coll de
l’Alba.- El proper dilluns dia 28 de maig és la
festa de la Mare de Déu del Coll de l’Alba.- A
les 10 del matí és la Santa Missa; seguidament
pujada a la Creu del Coll Rodó i benedicció del
terme i a les 17 h. la processó amb la imatge
de la Mare de Déu pels volants de l’ermita
demanant-li la seva protecció i intercessió.,

Peregrinació Diocesana a Lourdes.Com tots els anys, l’Hospitalitat organitza la
peregrinació a Lourdes de la nostra diòcesis.
Heu vist el cartell a la cartellera i els fulls
d’inscripció. Data límit per inscriure’s és el 26
de maig.

Diumenge de l’Ascensió del Senyor

Déu totpoderós, concediu-nos el do d’una alegria santa i el goig d’una fervent
acció de gràcies, perquè l’Ascensió de Crist, el vostre Fill, és també la nostra
elevació i a la glòria on ha arribat el Cap també el cos té l’esperança d’arribarhi.

LA MUJER

DEL

El mes de mayo ha sido, tradicionalmente,
para los católicos, el mes dedicado a
María. Madre, maestra, discípula,
creyente… hay muchos títulos que nos
permiten acercarnos a María desde la fe.
Buscamos que su vida sea para nosotros
un ejemplo de fidelidad, de coraje y
valentía. La vemos muy cercana a
nosotros, quizás porque la vemos tan
humana, tan real, tan capaz de amar y
servir, la vemos capaz de reír y llorar, de
celebrar las alegrías de la vida, pero acoger
los golpes que también vienen. La vemos
como una de los nuestros, y nos
sentimos un poco suyos, un poco hijos,
un poco necesitados de su protección.
Es muy importante darnos cuenta de que la
encarnación comienza con el “sí” de
una mujer. QUE LA PRIMERA TIENDA DE
DIOS AL ACAMPAR EN ESTA TIERRA ES
LA ENTRAÑA MATERNA. Desde el
“Hágase” hasta esa escena de la Piedad, a
los pies de la cruz, la mujer presente en
tantos momentos significativos de la vida
de Jesús. Mujer que es madre, que evoca
ternura, que nutre, sostiene, empuja.

MAGNÍFICAT

mujeres que luchan por lo que creen
necesario. Una mujer. Y un grito y una
llamada para nosotros hoy, como sociedad, y
como Iglesia; una llamada a la igualdad
verdadera, que aún está por conseguir.
El evangelio pone en boca de María un
canto radical, un himno que proclama la
grandeza de Dios. Un grito de justicia y
liberación. Seguro que su vida reflejó esa
lógica. Seguro que sintió con hondura el grito
de los más machacados, los más heridos y
los más rotos. Seguro que vibró con la
palabra de ese Hijo que le daba la vuelta a
todo.
Seguro que, en su fuero interno, fue
indiferente a la soberbia de los necios, pero
sensible a la palabra humilde de los
pequeños. Y todo eso lo plasmó Lucas en
ese canto, en ese Magnificat. También yo,
también cada uno de nosotros, estamos
haciendo de nuestra vida un canto,
porque nuestras vidas hablan.

¿De qué habla mi vida?
¿Qué «Magnificat» estoy escribiendo?

Ella es imagen de tantos hombres y
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INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Secundino

21

Santa Rita

22

San Desiderio

23

dilluns,

21

dimarts, 22

8,00 h
19’30 h Suf. Eudaldo Caminals
Suf. Javier Rafecas
Suf. LLuisa Llaó

dimecres, 23

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

Santa Maria Auxiliadora 24
San Gregorio VII

25

San Felipe Neri

26

San Agustín de Canterbury

27

“No midas tu riqueza
por el dinero que
tienes, mide tu
Riqueza por aquellas
cosas que no
cambiarias por dinero”
Paulo Coelho

8,00 h Suf. Antonia Sarri
19’30 h.

dijous, 24

8,00 h.
19’30 h.

divendres, 25

8,00 h.
19’30 h.

dissabte, 26

8,00 h.
19’30 h. Suf. Difunts família Sauch-Montrós/Viladot-Castell

Diumenge, 27

9’00 h. Per tot el poble
12’00 h. Suf. Francesc Serral i difunts família Membrado-Adell
Suf. Teresa Forné i Gine Baulenas
19’30 h. Suf. Teresa, Encarnación i Agustina Plá Forés
.

