PARRÒQUIA DEL ROSER
Ferreries – Sant Vicent. TORTOSA
Del 25 de novembre a l’ 1 de desembre

Entra al goig del teu Senyor
“Servent bo i fidel …. entra al goig del
teu Senyor” (Mt.25,21).- Quina joia tant
gran deu experimentar l’ànima quan,
després de morir, sent aquestes
paraules !!.
Entrar al goig del Senyor, és estar en
el cel on serem semblants a Ell perquè
el veurem tal com és.
I entrem el goig del Senyor per haver
perseverat en la bondat i la fidelitat, és
a dir, en l’amor.
El passat dimarts dia 20 de novembre
moria Mn. Albiol. Fins pocs dies abans
havia celebrat l’Eucaristia a la nostra
parròquia com feia sempre.Fins i tot els dies que no es trobava
massa bé volia celebrar-la perquè era
el més important del dia
A cada missa predicava i una constant
de la seva predicació era: Déu és
amor, Déu ens estima... Hem d’estimar
Déu i als germans.- Això és el nucli de
l’Evangeli.
Cada tarda es posava al Confessionari
esperant -com el pare de la paràbolaal fill(a) pròdig per reconciliar-los amb
Déu.
Com a sacerdot va fer present al Crist
Bon Pastor allí on l’Església el va
destinar en cada moment.
Ara nosaltres,com a família parroquial,
amb el cor agraït per la seva vida li
diem al Senyor que pronunciï sobre ell
aquestes paraules de benaurança
eterna: “servent bo i fidel entra al goig
del teu Senyor”.
El proper dimecres, a la missa ens
unirem tots en una pregària agraïda
per Mn. Albiol que en pau descansi.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Festa de la Mare de Déu de la Medalla
miraculosa.- El dimarts, dia 27 a la missa
de la tarda celebrarem aquesta festa.-El tridu
serà els dies 25, 26 i 27 a les 19 h.

Reunió Pares de Primera Comunió.- El
proper dilluns, dia 26 de novembre, a les 20 h. i
al Saló parroquial tindrem una reunió amb el
pares i mares del qui faran la Primera comunió,
on comunicarem les dates de les celebracions,

Grup`d’Oració i Amistat. El dilluns, dia 26
de novembre, a les 16 h. i a la capella de
l’Aliança, tindrà lloc la reunió mensual d’aquest
grup amb l’acompanyament de Mn. Al·lara.

Reunió Catequistes dels dos cursos
de Comunió. El dimarts, a les 18’30 h. ens
trobarem tots els catequistes de Comunió per
concretar alguns aspectes de la catequesis.

Missa Funeral per Mn. Albiol. El
dimecres, dia 28, a les 19’30 h el Sr. Bisbe
presidirà la missa funeral a la nostra parròquia
per l’etern descans de Mn. Albiol. Tant de bo
puguem ser molts els qui, amb la Missa que ell
mateix celebrava a aquesta hora, preguem per
ell.

Vida Creixent.- El dijous, dia 29, a es 16 h- i
al Saló Parroquial tindrem la reunió d’aquest
més del grup de Vida Creixent.

Festa dels escolans.- El proper diumenge
dia 2 de desembre, a la missa de les 12,
celebrarem la festa dels escolans. Amb la
incorporació dels nous, l’elecció de l’escolà
major i la benedicció de tots

Diumenge de Jesucrist, Rei de tot el món.

Déu omnipotent i etern, vós heu volgut reunir totes les coses, en el
vostre Fill estimat, Rei de l’univers; feu que tota la creació, alliberada de
l’esclavatge, us serveixi fidelment i us glorifiqui per sempre.

PARA EMPEZAR EL ADVIENTO EN EL AÑO DE LA FE
“Deseamos que este Año suscite en
todo creyente la aspiración a
confesar la fe con plenitud y
renovada convicción, con confianza y
esperanza. Será también una
ocasión propicia para intensificar la
celebración de la fe en la liturgia, y
de modo particular en la Eucaristía,
que es «la cumbre a la que tiende la
acción de la Iglesia y también la
fuente de donde mana toda su
fuerza»
Al mismo tiempo, esperamos que
el testimonio de vida de los creyentes
sea cada vez más creíble.
Redescubrir los contenidos de la fe
profesada, celebrada, vivida y
rezada, y reflexionar sobre el mismo
acto con el que se cree, es un
compromiso que todo creyente debe
de hacer propio, sobre todo en este
Año.
No por casualidad, los cristianos en
los primeros siglos estaban obligados

SANTORAL

a aprender de memoria el Credo. Esto
les servía como oración cotidiana para
no olvidar el compromiso asumido con
el bautismo. San Agustín lo recuerda
con unas palabras de profundo
significado, cuando en un sermón
sobre la redditio symboli, la entrega
del Credo, dice: «El símbolo del
sacrosanto misterio que recibisteis
todos a la vez y que hoy habéis
recitado uno a uno, no es otra cosa
que las palabras en las que se apoya
sólidamente la fe de la Iglesia, nuestra
madre, sobre la base inconmovible
que es Cristo el Señor.
[…] Recibisteis y recitasteis algo que
debéis retener siempre en vuestra
mente y corazón y repetir en vuestro
lecho; algo sobre lo que tenéis que
pensar cuando estáis en la calle y que
no debéis olvidar ni cuando coméis, de
forma que, incluso cuando dormís
corporalmente, vigiléis con el
corazón»”
(Benedicto XVI.- Porta Fidei nº 9)

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Juan Berchmans.

26

Beato Ramon Llull

27

San Rufo

28

San Saturnino

29

San Andrés

30

San Elo

1

Santa Bibiana

2

“El fruto del silencio es
la oración. El fruto de
la oración es la fe. El
fruto de la fe es el
amor. El fruto del amor
es el servicio. El fruto
del servicio es la paz”
(Madre Teresa de Calcuta)

dilluns, 26

8,00 h En acció de gràcies
19’30 h.

dimarts, 27

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

dimecres, 28

8,00 h. En acció de gràcies
19,30 h. Suf. Mn. Vicente Albiol Sampietro, sacerdot
Suf. Maria Rovira

dijous, 29

8,00 h.
19’30 h.

Suf. Antonia Sarri

divendres, 30

8,00 h.
19’30 h.

dissabte, 1

8,00 h.
19’30 h. Suf. Magdalena Navarro (aniv.)
Suf. Difunts família Prada-Nicolau
Suf. Dolores Rock
Suf. Difunts família Aragonés-Ardit

Diumenge, 2

9’00 h. Suf. Pedro Belloví
12’00 h. Per tot el poble
19’30 h. Suf. Andrés Subirats Lleixà

