PARRÒQUIA DEL ROSER
Ferreries – Sant Vicent. TORTOSA
Del 16 al 22 de desembre

AVUI DIUMENGE “GAUDETE”
Al tercer diumenge d’Advent se’l denomina
“diumenge gaudete”.
Gaudete significa “alegreu-vos” i aquesta
denominació neix de les primeres paraules
de l’antífona d’entrada de la missa d’avui:
“Viviu sempre contents, en el Senyor, ho
repeteixo, viviu contents. El Senyor és a
prop.” (Fl.4,4.5)
La joia de les festes de Nadal brolla de la
fe que ens fa celebrar aquest dies el
Naixement de Déu com a home. Alegrarnos i fer festa per aquest fet és l’autèntic
Nadal.
Per a molts el Nadal és només un dies de
família, de regals de menjars i
begudes...de trobada amb els amics...
Es celebra una festa però l’han buidada de
contingut, li han tret el seu propi sentit. No
es estrany que vivint el Nadal només
d’aquesta manera hi hagi persones que
diguin que el Nadal el deprimeix, que
l’angoixa, que el fa sentir trist.
Si la nostra joia no prové de la fe, si la
nostra festa de Nadal no arranca del seu
sentit verdader és converteix en un
succedani que no convenç a la nostra
ànima.
El Nadal és trobar-se amb família i amics
perquè Déu ha vingut a trobar-se amb
nosaltres. El Nadal és temps de regals,
perquè Déu s’ha regalat ell mateix a
cadascú dels homes i dones.- El Nadal
són dies de llums i de cants perquè Jesús
és la Llum del món que ha vingut a
il·luminar les nostres foscors i això ens
ompli d’alegria. El Nadal és compartir amb
els més pobres, perquè Déu s’ha fet pobre
per nosaltres.
Preparem ja el nostre cor i tot el que
calgui per viure el Nadal des de la fe i així
serà realment joiós.
El vostre Rector
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Lectio Divina.- El dilluns, dia 17, a les 20 h. i
al Saló Parroquial tindrem la reunió quinzenal
on ens formem sobre la nostra fe, per conèixerla millor, viure-la i transmetre-la als altres.Tothom està convidat a participar.

Confessions.- El dimecres, dia 19, a les 20
h, i a l’església tindrem la Celebració
comunitària del Sagrament del Perdó. Vindran
altres mossens perquè tothom puguem rebre
aquest sagrament que ens perdona els pecats i
és la millor preparació per viure el Nadal.
Informeu també als vostres familiars i amics i a
les persones que els pugui interessar.

Concert de Nadal a càrrec del Cor
Parroquial i el Cor Discantus. El proper
dissabte, dia 22. a l’acabar la missa de la tarda
podrem gaudir d’aquest concert de Nadal que
interpretaran el nostre Cor parroquial i el Cor
Discantus.- És una bona ocasió per gaudir de
l’alegria del Nadal que ja està a les portes i
reconèixer l’entrega i dedicació del nostre cor
parroquial i del cor Discantus que ens visita
aquest dia.

Cistella de Nadal.- El proper dimecres dia 19
i coincidint amb les 3 últimes xifres del sorteig de
l’O.N.C.E. coneixerem el guanyador o la
guanyadora d’aquesta magnífica cistella.
Des d’aquí agraïm molt sincerament a les catequistes
que han organitzat aquesta cistella, a les moltes
entitats que han col·laborat i a tots els qui heu
participat comprant o venent el números.
Loteria de Nadal.- També agraïm la dedicació
per fer possible cada any, la Loteria de la parròquia.
Tant als patrocinadors, als que ho organitzen i als
que heu venut o comprat els números,

Diumenge III d’Advent

Mireu, oh Déu, el vostre poble que espera, ple de fe, la festa del
naixement del vostre Fill; concediu-li d’arribar amb alegria a les festes de
Nadal i de celebrar-les solemnement amb el goig de l’Esperit.

IDEAS PARA PREPARAR LA NAVIDAD EN FAMILIA
“El objetivo de estas líneas no es quedarse en la
crítica a la sociedad de consumo o la nostalgia
por los valores perdidos, sino proponer nuevamente- hacer de la Navidad una fiesta
cristiana. La Iglesia nos propone un tiempo de
preparación,
el
Adviento,
donde
las
celebraciones litúrgicas tienen la impronta de la
espera gozosa del Salvador. Con todo, la
Navidad, además de ser celebrada en la Iglesia,
es vivida de manera especial en muchas
familias, por eso algunas ideas pueden ser útiles
para crear un ambiente propio en el hogar para
esperar la llegada del Niño Jesús.
1) Aunque pueda parecer obvio, la primera idea
es ¡armar el pesebre en casa! Sí, pero no
simplemente "armarlo" sino hacerlo entre todos
o al menos, varios miembros de la familia.
Hacer una oración al comenzar y otra al
terminarlo. Explicar a los niños el significado de
cada figura remitiéndose a los relatos de los
evangelios. Dejar libre el lugar del Nino Jesús
para colocarlo en nochebuena.
2) Hacer una oración en familia, diariamente,
frente al pesebre; subrayando que esperamos a
Jesús y cómo debemos preparar el corazón para
recibirlo. Puede ser algo muy simple pero muy
valioso.
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3) Proponer a cada miembro de la familia hacerse
un propósito para esta navidad: reconciliarse con
alguien (amigo, familiar, etc.), colaborar con
alguna obra de caridad, visitar a una persona que
hace tiempo se tiene olvidada... y muchas
posibilidades más.
4) Si se van a hacer regalos para el arbolito,
acompañarlos con una tarjeta, o mejor una cartita,
donde se exprese el cariño que se siente por esa
persona y cuanto se quiere transmitir a través de
ese presente. En cuanto sea posible, evitar las
frases hechas. Se puede acompañar de una
bendición elegida para esa persona.
5) El 24 a la noche, bendecir la mesa navideña
(también el 25). No olvidarse de colocar la figura
del Niño Jesús en su lugar, haciendo una pequeña
celebración (por ejemplo, poniendo un villancico
de fondo mientras el más pequeño de la casa lleva
la figura hasta el pesebre).”
(M. N. © Yo Creo)
Toda la vivencia de la Navidad en casa es una
preparación para celebración litúrgica en la Iglesia
junto con todos los que creemos en Jesús.
Celebrar la Misa el día de Navidad, como todos
los domingos y fiestas de precepto, es lo propio de
un verdadero cristiano.

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

Santa Yolanda

17

Virgen de la Esperanza

18

San Nemesio

19

Santo Domingo de Silos

20

San Pedro Caniso

21

Santa Francisca Cabrini

22

Santa Victoria

23

dilluns, 17

8,00 h
19’30 h. Suf. Intenció particular

dimarts, 18

8,00 h Suf
19’30 h Suf. Difunts família Blasco-Aragonés

dimecres, 19

8,00 h.
19,30 h. Suf. Difunts família Gas-Bel

dijous, 20

“Ten buena conciencia y
tendrás siempre alegría.
Si alguna alegría hay en
el mundo la tiene
seguramente el hombre
de corazón puro.”

8,00 h.
19’30 h.

Suf. Maria Nolla González
Suf. Difunts família Tena-Pitarch
Suf. Joan Forés i família
Suf. Araceli Boix Bel

divendres, 21

8,00 h. Suf. Tere Solé
19’30 h. Suf. Joan Piñol Pallarés

dissabte, 22

8,00 h
19’30 h.

Diumenge, 23

Suf. Maria Noemí Pajón Díez

9’00 h. Suf.. Josep Maria
12’00 h. Suf. José Aleixandri Piñol
19’30 h. Suf. Per tot el poble

Thomas de Kempis
.

