PARRÒQUIA DEL ROSER
Ferreries – Sant Vicent. TORTOSA
Del 17 al 23 de juny

RECURSOS HUMANS
L’àrea de Recursos Humans (RR.HH.),
és imprescindible avui a qualsevol
empresa que tingui una estratègia de
consolidació i creixement.
És important la matèria prima; és
important la maquinaria adequada, és
important oferir un producte de qualitat,
és important una bona cartera de
vendes...... Però el més important és la
persona que realitza aquesta feina.
I juntament amb una preparació adient
és necessari que aquesta persona
tingui “feeling” pel projecte de
l’empresa.
Al final l’èxit o el fracàs de tots els
projectes depenen, en un tant per cent
molt alt, de la implicació personal, és a
dir, dels sentiments, de les emocions,
de l’estima o el menyspreu, de la
il·lusió o del passotisme de la persona
que ho realitza.
Sant Pau, davant de “l’empresa”
encomanda per Jesús d’ evangelitzar,
escriu als cristians de Filips: “tingueu els
mateixos sentiments i el mateix amor els
uns pels altres, unànimes i ben avinguts.
No feu res per rivalitat ni per arrogància;
amb tota humilitat, considereu els altres
superiors a vosaltres mateixos. Que no
miri cadascú per ell, sinó que procuri
sobretot pels altres. Tingueu els mateixos
sentiments que tingué Jesucrist.” (Filp.2,15)
Per tirant endavant qualsevol projecte
en l’Església, per complir el que Déu
espera de nosaltres, es necessitarà
sempre persones (recursos humans)
amb els sentiments de Jesucrist.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Lectio Divina. El dilluns dia 18, a les 20 h, i
al Saló Parroquial tindrem la trobada quinzenal
de la lectura orant de la bíblia.

Grup 30/40.- El dimecres dia 20, a les 20’15 i
al Saló Parroquial també ens trobarem amb els
membres d’aquest grup per la reunió quinzenal
de Lectio Divina.
Missa de Sant Joan i Festes del Barri
de Ferreries-Sant Vicent.- Com tots els
anys, per Sant Joan, tenim les festes del nostre
Barri Ferreries-Sant Vicent.- El diumenge
vinent, dia 24, és la festa de Sant Joan i la
Missa amb les autoritats i pubilles del nostre
Barri serà a les 12 h.

Col·lecta per a Càritas.- Aquest diumenge
es farà la col·lecta per a Càritas de la qual
varem repartir el sobres el diumenge passat.El que recollim ho entreguem a Càritas per que
pugui continuar la seva tasca d’ajuda als més
necessitats en aquest temps de crisi que estem
vivim.

Durant el mesos de l’estiu continuarà
fent-se la pregària de l’Àngelus cada matí a les
12 i també la pregària d’adoració al Santíssim
cada divendres a la tarda, després de la missa.
També està oberta l’església, cada dia, des de
les 11 h. fins a l es 12’30 del matí i a la tarda a
partir de les 18’30 per la visita al Santíssim i la
pregaria personal.
Agraïm des d’aquí la dedicació de les persones
que fan possible tenir l’església oberta amb
aquest horari.

El vostre Rector

Diumenge XI del Temps de durant l’any.

Oh Déu fortalesa dels qui esperen en vós, acolliu les nostres súpliques; i ja
que sense vós no pot res la nostra feblesa, auxilieu-nos sempre amb la vostra
gràcia, perquè, complint els vostres manaments, us siguin plaents les nostres
intencions i les nostres obres.

LAS TRES REJAS
El joven discípulo de un sabio filósofo
llega a casa de éste y le dice:
-Oye, maestro, un amigo tuyo estuvo
hablando de ti con malevolencia...
-¡Espera! lo interrumpe el filósofo-.
¿Ya has hecho pasar por las tres
rejas lo que vas a contarme?

-¡Ah, vaya! La última reja es la
necesidad. ¿Es necesario hacerme
saber eso que tanto te inquieta?
-A decir verdad, no.
-Entonces -dijo el sabio sonriendo-, si
no es verdadero, ni bueno, ni
necesario, enterrémoslo en el olvido.
--------------------------------------------------

-¿Las tres rejas?
La piedra
-Sí. La primera es la verdad. ¿Estás
seguro de que lo que quieres
decirme es absolutamente cierto?
-No. Lo oí comentar a unos vecinos.
-Al menos lo habrás hecho pasar por
la segunda reja, que es la bondad.
Eso que deseas decirme, ¿es bueno
para alguien?
-No, en realidad no. Al contrario...

SANTORAL

El distraído tropezó con ella.
El violento la utilizó como proyectil.
El emprendedor construyó con ella.
El campesino, cansado, la utilizó de
asiento.
Para los niños, fue un juguete.
Drummond la poetizó.
David mató a Goliat,
y Miguel Ángel le sacó la más bella de las
esculturas.
En todos los casos la diferencia no estuvo
en la piedra,
sino en lo que hizo cada uno con ella.

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Marcos

18

San Romualdo

19

San Silverio

20

San Luis Gonzaga

21

San Paulino de Nolla

22

Santa Agripina

23

San Juan Bautista

24

dilluns,

18

dimarts, 19

dimecres, 20

Solamente
haciendo el bien
se puede
realmente ser
feliz. (Aristóteles)

8,00 h Pels joves
19’30 h.
8,00 h
19’30 h

Suf. Difunts família Gas-Bel

8,00 h. Suf. Maria Cinta Blanch
19,30 h. Suf. Joan Forés i familiars difunts

dijous, 21

8,00 h.
19’30 h.

Suf., Antonia Sarri

divendres, 22

8,00 h.
19’30 h.

dissabte, 23

8,00 h.
19’30 h. Suf. Rosa Mª Pàmies (aniv.)
Suf. José Aleixandri Piñol
Suf. Difunts família Sauch-Montrós/Viladot-Castell

Diumenge, 24

9’00 h. Per tot el poble
12’00 h. Suf. Juan Membrado
19’30 h. Suf. Agustina Serena (aniv.) i Lupiciano Asensio
Suf. Felipe Ferrando (aniv.)
Suf. Difunts família Gas-Aragonés
Suf. Suf. Bautista Lafarga i Pura Fabregat

