PARRÒQUIA DEL ROSER
Ferreries – Sant Vicent. TORTOSA
Del 10 al 16 de juny

CÀRITAS ÉS C@SA NOSTRA
Càritas és Església i Església és també
Càritas.- Càritas és parròquia i la
parròquia també és Càritas.Càritas no és una ONG independent.
És l’acció caritativa de l’Església, de la
Diòcesis, de la Parròquia.
Al igual que en una parròquia hi ha la
dimensió litúrgica (celebracions,
sagraments, etc), la dimensió
catequètica (catequesis, grups de
formació, etc.) també hi és la dimensió
de la caritat, tant essencial i important
com les altres.Cada parròquia té la seva pròpia
Càritas sobre tot si, al poble o la ciutat,
només hi ha una sola parròquia.Aquí a Tortosa totes les parròquies de
la ciutat formem la Càritas
Interparroquial i així, junts, podem
arribar a fer molt més que sols.
Darrera d’aquets full trobareu una
petita memòria del que s’ha fet durant
l’any 2011,
Hem de sentir Càritas interparroquial
com a cosa i casa ben nostra.- Hi ha
voluntaris de totes les parròquies que
cada setmana dediquen hores i hores
en totes les accions que allí es fan.
Les campanyes de recollida d’aliments,
les col·lectes, els donatius són ajudes
necessàries perquè aquesta acció
caritativa de la parròquia sigui efectiva i
real.
Tanmateix la nostra parròquia (al ser
ben visible pel seu campanar) rep
també moltes peticions d’ajuda de
persones necessitades. Quan és
possible les derivem a Càritas i sinó els
ajudem aquí.
El vostre Rector
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Aquest diumenge dia 10, no hi ha missa
de 19’30 perquè està la Missa del Corpus a la
Catedral. A les 19 h. és la Santa Missa i
seguidament la processó.

Grup d’Oració i Amistat.- Dilluns, dia 11,
a les 16 h. i a la capella de l’Aliança reunió
d’aquest grup presidida per Mn. Al·lara.

Sagrat Cor de Jesús. El Divendres, dia 15,
és la solemnitat del Cor de Jesús i ho
celebrarem amb aquest horari:
- A les 12 h. Exposició del Santíssim fins a les
19 h.
- A les 19 h. Pregària del mes del Sagrat Cor.
- A les 19’15 Consagració al Sagrat Cor de
Jesús. Benedicció i reserva
- A les 19’30 h. Missa solemne del Sagrat Cor.

Torns de Vetlla.- A partir del dilluns a la
cartellera de la parròquia estarà el full amb els
torns de vetlla pel dia del Sagrat Cor.- Cadascú
pot anotar el seu nom a l’hora que li vingui
millor.,

Col·lecta de Càritas.-Aquest diumenge
repartim els sobres i la setmana vinent farem la
col·lecta que va destinada a Càritas.Tots som conscients del moments que vivim i
com està afectant la crisi a moltes persones i
famílies senceres.Càritas es desviu per socorre en lo possible
aquestes necessitats que augmenten cada dia
més.
Darrera d’aquest mateix full trobareu un resum
de les activitats que Càritas Interparroquial de
Tortosa ha realitzar durant l’any 2011

Diumenge del Corpus Christi

Oh Déu, vós ens heu deixat un sagrament admirable per memorial de la
vostra passió. Concediu-nos una devoció tan gran als misteris del vostre Cos i
de la vostra Sang, que experimentem constantment en nosaltres els efectes
de la vostra redempció.

CÁRITAS INTERPARROQUIAL 2011
També els mobles passen a recollir-los i
després els entreguen a les persones que
els faci falta.

Servei d’atenció i acollida: lots de
menjar i altres ajudes. Es va atendre a
746 unitats familiars (2.500 persones
aprox.) en situació o risc d’exclusió
social.

Projecte “Dia a Dia”. Van participar 12

transeünts. Aquest any 2011 es va
atendre un total de 1.527 persones.

dones joves entre 17 i 22 anys de les
quals nou estaven embarassades i amb
càrregues familiars. Es va realitzar
formació sobre nutrició infantil, cura
durant l’embaràs, accidents a la llar, rols
familiars, normes i límits, immigració,
racisme i administració de la llar.- Les
sessions eren setmanals de gener a
març.

Projecte “Clara”.-Ajuda psicosocial

Taller pre-laboral “Renaixement”.-

per a dones en problemes.- Es va
realitzar 70 visites inicials, a partir de les
quals 20 dones van rebre aquesta
atenció especialitzada individualment i
15 dones en grups setmanals
d’autoajuda durant nou mesos.

Voluntàries i usuàries confecciones
vestits per la festa del Renaixement. Els
beneficis reverteixen en les activitats
socials de Càritas.

Menjador: Quatre dies a la setmana
durant tot l’any.- Des de que es va
encetar a l’any 2010 ja s’han servit més
de 7.000 dinars.-

Casa d’Acollida. Atenció als

Roba i mobles de segona mà.- Es
recull, es renta, es classifica la roba i es
dona a les persones que ho necessiten.

SANTORAL

Projecte “Comptem amb tu”.Formació contínua del voluntariat, S’han
realitzat 3 xerrades de formació a l’any
amb un total de 70 voluntaris. També es
realitzen alguna trobada festiva.

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Bernabé

11

Santa Maria Rosa Molas

12

San Antonio de Pádua

13

San Eliseo

14

Sagrado Corazón de Jesús

15

Inmaculado Corazón de María

16

San Ismael

17

Parroquia, comunidad
de almas eucarísticas
peregrinantes cuya
patria es el cielo, cuyo
centro de vida es el
Sagrario y cuyo
alimento es el Cuerpo y
la Sangre de Cristo.
(Autor desconocido)

dilluns,

11

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

dimarts, 12

8,00 h En acció de gràcies al Sagrat Cor de Jesús
19’30 h Suf. Pepita Audí i José Aliau

dimecres, 13

8,00 h. Suif. Maria Caro i familiars difunts
19,30 h. Per una persona que operen
Suf. Antonio Royo
Suf. Pepita Audí i José Aliau

dijous, 14

8,00 h.
19’30 h.

Suf., Antonia Sarri

divendres, 15

8,00 h. Pels joves
19’30 h.

dissabte, 16

8,00 h.
19’30 h.

Diumenge, 17

9’00 h. Suf. Antonia Sarri
12’00 h. Suf. Difunts família Rius-Biarnés
19’30 h. Intenció particular

