PARRÒQUIA DEL ROSER
Ferreries – Sant Vicent. TORTOSA
Del 21 al 27 d’octubre

TAMBÉ SÓN MISSIONERS……..
Els pares cristians que procureu que
els vostres fills coneguin i estimen a
Déu també sou missioners.Els catequistes que, setmana rere
setmana, ajudeu a que els nens i els
joves coneguin qui és Jesús i es
preparin per als sagraments, també
sou missioners.
Els joves que teniu fe i no us
avergonyiu davant dels vostres
companys de demostrar el que creieu i
sou capaços de pregar pels qui no
creuen i de convidar.-los a descobrir la
fe, també sou missioners.
Els qui sou amics de persones que no
creuen i heu d’aguantar alguna vegada
la burla o la incomprensió i, malgrat tot,
manteniu la vostra amistat i els
demostreu el vostre respecte i la vostra
ajuda que neixen de la fe que
teniu...també sou missioners.
El qui no s’amaga de portar un signe
religiós (una creu o una medalla) o de
tenir una imatge a casa que demostra
que s’estima a Déu, també és
missioner.
El qui està sempre disposat a ajudar
als altres i comparteix el que té amb
els més pobres i ho fa des de la fe en
Jesús, també és missioner.
Els qui des de la malaltia i el dolor
ofereixen els seus sofriments i
angoixes perquè Déu sigui conegut i
estimat, també són missioners.
Els qui des del silenci del claustre o en
la vida religiosa activa s’han donat a
Déu i als altres també són missioners...
“Aneu per tot el món i proclameu
l’Evangeli” ens diu Jesús.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Lectio Divina.- El dilluns, dia 22, a les 20 h.
i al Saló Parroquial tindrem la reunió quinzenal
d’aquest grup. Recordem que és obert a tots
aquells que hi vulguin participar.

Reunió de Catequistes: El dimarts, dia 23,
a les 18’30 h. i al Saló Parroquial ens trobarem
tots els catequistes per preparar la missa d’inici
de la catequesi del proper diumenge.

Vida Creixent.- El dijous, dia 25 a les 16 h. i
al Saló parroquial tindrem la primera reunió
d’aquest curs del grup de Vida Creixent.També aquest grup (i tots els de la parròquia)
és per a tots aquells que hi vulguin participar.

Adoració Nocturna.- El proper dissabte,
dia 27, com cada últim dissabte de mes,
tindrem la vigília de l’Adoració Nocturna.Acabada la missa de les 19’3’ h. exposarem el
Santíssim fins a les 10 de la nit.-

Grup 30/40.- Dissabte dia 27, a les 18 h. i al
saló parroquial, ens trobarem els membres
d’aquest grup per compartir horaris i mirar quin
dia posem la reunió aquest nou curs.
Missa d’inici de la Catequesis.- El
proper diumenge dia 28, a les 12 h. tindrem
l’Eucaristia d’inici de la Catequesis Parroquial.
Els nens i nenes dels dos cursos de Comunió i
els joves dels dos cursos de Confirmació i els
seus catequistes, participaran d’aquesta missa
on seran presentats a la comunitat parroquial i
aquesta pregarà per ells.- Els catequistes
recordeu-ho als del vostre grup.

Diumenge XXIX del Temps de durant l’any

Déu omnipotent i etern, ensenyeu-nos de ser sempre
generosos amb vós i feu que servim de tot cor la vostra
majestat.

Países con más misioneros españoles por continentes:
Los países con más misioneros en
América son:
• Perú, con 969 misioneros (13.63%)
• Venezuela, con 968 misioneros
(13.61%)
• Argentina, con 666 misioneros
(9.37%)
Los países con más misioneros en
África son:
• Congo R. D., con 191 misioneros
(13.72%)
• Guinea Ecuatorial, con 130
misioneros (9.34%)
• Mozambique, con 125 misioneros
(8.98%)
• Camerún, con 121 misioneros
(8.69%)
Los países con más misioneros en
Asia son:
• Japón, con 156 misioneros (25%)
• Filipinas, con 119 misioneros
(19.07%)
• India, con 116 misioneros (18.59%)

SANTORAL

Los países de Europa del Este con
más misioneros son:
• Rusia, con 19 misioneros (2,12%)
• Ucrania, con 11 misioneros (1.11%)
• Rumania, con 10 misioneros (1,10%)
En Oceanía, la mayor parte de
misioneros están en:
• Australia, con 19 misioneros (76%)
• Papúa Nueva Guinea, con 3
misioneros (12%)
Hay 227 misioneros españoles en
países donde los cristianos son
perseguidos. Destaca la presencia de
los españoles en:
• India: 116 misioneros
• Kenia: 33 misioneros
• Argelia: 29 misioneros
• China: 26 misioneros
• Corea del Norte: 19 misioneros
• Indonesia: 17 misioneros
(Fuente: Ayuda a la Iglesia Necesitada y Base de
Datos de la Dirección Nacional de OMP)

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

Santa María Salomé

22

San Juan de Capistrano

23

San Antonio Mª Claret

24

San Bernardo Calbó

25

San Evaristo

26

Santa Sabina

27

Santos Simón y Judas
Tadeo

28

“Predicar el Evangelio
no es para mí ningún
motivo de gloria; es
para mí una necesidad
imperiosa. ¡Pobre de
mí si no anuncio el
Evangelio!”. (1Cor 9,16)

dilluns,

22

dimarts, 23

dimecres, 24

dijous,

25

8,00 h
19’30 h. Suf. Pura Fabregat (aniv.) i Bautista Lafarga
8,00 h
19’30 h

Suf. José Aleixandri Piñol

8,00 h. Suf. Antonia Sarri
19,30 h. Suf. Ramon Gilabert i Teresa Andreu
8,00 h.
19’30 h. Suf. Josep Dalmau Solanella

divendres, 26

8,00 h.
19’30 h. Suf. Difunts família Mauri-Pallarés
Suf. Josefina Aragonés.

dissabte, 27

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

Diumenge, 28

9’00 h. Per tot el poble
12’00 h. Suf. Maria Rovira
19’30 h. .

.

