PARRÒQUIA DEL ROSER
Ferreries – Sant Vicent. TORTOSA
Del 24 al 30 de juny

UN ESTIU PER ESTRENAR
La festa de Sant Joan és l’inici d’un
seguit de festes d’estiu als nostres
barris, pobles i ciutats. Comencen els
mesos on alguns fan les seves
vacances i molts emigren cap a les
platges o muntanyes buscant una
temperatura més suportable.
A les misses també es nota l’estiu. Es
troba a faltar els rostres d’alguns dels
habituals i es dona la benvinguda a
algunes cares noves que amb motiu de
les vacances, o la visita per la ciutat o
al turisme “fan cap” a les nostres
celebracions.
La Parròquia és Església i l’Església
sempre és una casa oberta per a
tothom tant a l’hivern com a l’estiu, a la
primavera o la tardor.Allí on estem aquestes vacances
trobarem una església i per tant
estarem “a casa nostra”.
No ens oblidem, aquest estiu de la
Missa dominical i si podem (tant de bo)
de la missa diària.Aprofitem uns dies per descansar i
dediquem potser més temps a la
pregària, a les estones de silenci, a
alimentar l’ànima, a omplir-nos de Déu.
Crec que el és important no és on vaig
aquest estiu, sinó com tornaré després
d’aquests mesos.Si torno cansat, abatut , avorrit, vuit per
dins.... com faré front a un nou curs?
Que els mesos d’estiu i les vacances a
qui les pugui fer, ens refacin per dins i
ens ajuden a recuperar la nostra pau i
la nostra ànima. Així tornarem plens
d’energia i d’il·lusió.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Col·lecta per a Càritas. S’ha recollit un total de
1.245 € que seran entregats a Càritas per la
seva labor d’assistència als més pobres.
San Pere i Sant Pau.- El divendres vinent, dia
29, celebrem a tota l’Església la solemnitat dels
Apòstols Pere i Pau.- Encara que sigui dia
laborable i que per tant es dispensa el
precepte, fem el possible per celebrar amb
l’Eucaristia la memòria d’aquests dos sants que
són considerats “columnes “ de l’Església.
Adoració Nocturna.- El proper dissabte, dia
30, celebrarem la vigília mensual de l’Adoració
Nocturna. Com és habitual, després de la
missa exposarem el Santíssim fins a les 22 h.
Durant aquest temps pregarem amb la litúrgia
de les hores i també amb estones d’oració en
silenci, tot adorant la presència del Senyor
Jesús en l’eucaristia.- Després de resar les
Completes es donarà la benedicció amb el
Santíssim i es farà la processó de reserva.
Aquesta estona de pregaria té com a finalitat
l’adoració al Senyor i la reparació per les
ofenses i ingratituds que rep el Senyor a canvi
de l’amor que ell ens regala. Per tant el petit o
gran esforç que suposi assistir en aquelles
hores a la pregària, oferim-lo com a reparació.
Quan canvia l’hora de la missa de la tarda?
Com algunes persones han preguntat ja quan
canvia l’horari de la missa de la tarda informen
el següent:
Des del dia 2 de juliol (dilluns) endavant
començarà a regir l’horari d’estiu per la missa
de la tarda que serà, tant per als dies feiners
com per als festius a les 20 h.

El vostre Rector

Sant Joan Baptista.

Déu totpoderós, feu que el vostre poble avanci pel camí de la
salvació, i que, seguint les exhortacions de sant Joan, arribi amb
seguretat a Aquell que ell va anunciar: nostre Senyor Jesucrist.

NO TE OLVIDES DE LO PRINCIPAL
Cuenta la leyenda que una mujer pobre
con un niño en los brazos, pasando
delante de una caverna escucho una
voz misteriosa que allá dentro le decía:
“Entra y toma todo lo que desees, pero
no te olvides de lo principal. Recuerda
algo: Después que salgas, la puerta se
cerrara para siempre.
Por lo tanto, aprovecha la oportunidad,
pero no te olvides de lo principal…”
La mujer entro en la caverna y encontró
muchas riquezas. Fascinada por el oro
y por las joyas, puso el niño en el piso y
empezó a juntar, todo lo que podía en
su delantal.
La voz misteriosa hablo nuevamente.
“tienes sólo un minuto”. Agotado el
tiempo, la mujer cargada de oro y
piedras preciosas, corrió hacia fuera de
la caverna y la puerta se cerró.
Recordó, entonces que el niño quedo
allá y la puerta estaba cerrada para
siempre.

SANTORAL

¡La riqueza duro poco y la
desesperación…para el resto de la vida.
Lo mismo ocurre, a veces, con nosotros.
Tenemos unos cuantos años para vivir en
este mundo y una voz siempre nos
advierte: “No te olvides de lo principal”. Y
lo principal son los valores espirituales, la
conducta, la honradez, la sinceridad, la
familia, los amigos, la vida.
Pero la ganancia, la riqueza, los placeres
materiales nos fascinan tanto, que lo
principal siempre se queda a un lado.
Así agotamos nuestro tiempo aquí, y
dejamos a un lado lo esencial.
¡Los tesoros del alma!. Que jamás nos
olvidemos que la vida en este mundo,
pasa rápidamente y que la muerte llega
inesperadamente. Y que cuando la puerta
de esta vida se cierra para nosotros, de
nada valdrán las lamentaciones.
Ahora…piensa por un momento que es lo
principal en tu vida.. y por favor..nunca lo
olvides

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Guillermo

25

San Pelayo

26

San Cirilo de Alejandría 27
San Irineo

28

San Pedro y San Pablo

29

San Marcial

30

Santa Leonor

1

Todo camino,
por más largo
que sea,
comienza por un
pequeño paso.

dilluns,

25

8,00 h
19’30 h.

dimarts, 26

8,00 h Suf. Antonia Sarri
19’30 h

dimecres, 27

8,00 h.
19,30 h. Suf. Fransces Serral i difunts família Membrado-Adell
Suf. Teresa, Encarnación i Agustina Plá Forés

dijous, 28

8,00 h.
19’30 h. Suf. Maria Rovira

divendres, 29

8,00 h.
19’30 h. Suf. Pedro Alemany

dissabte, 30

8,00 h.
19’30 h. Suf. Felisa Dalmau Nolla

Diumenge, 1

9’00 h. Suf. Pedro Belloví
12’00 h. Suf. Pepeta Bargalló
19’30 h. Suf Difunts família Aragonés-Ardit.

