PARRÒQUIA DEL ROSER
Ferreries – Sant Vicent. TORTOSA
Del 6 al 12 de gener

KAIRÓS
Encarem el primer trimestre amb
il·lusió i optimisme.- Encara que sigui
hivern ja pressentim la primavera.- El
dia comença a créixer mica a mica i
s’acurta la nit.
En la vida d’una parròquia el temps no
és només “cronos” (la successió
normal de les hores i els dies) sinó és
sobre tot “kairós” (un temps de gràcia),
és a dir, una oportunitat per aproparnos més a Déu, per conèixer-lo millor i
viure amb més autenticitat la vida
cristiana.
Antigament a la datació de l’any
després del naixement de Jesucrist
s’afegia el següent: “Any de gràcia del
Senyor”. Per significar que després de
la vinguda de Déu al món, també el
temps tenia un altre sentit.
Vivim així aquest any que comença!!.
Mirem-lo com un any de gràcia,
d’oportunitats noves, d’encontres
personals rics i profunds. Com un any
per a créixer en lo personal i en la fe.
Un any en que Déu ens sortirà a
l’encontre de moltes maneres i en el
que podrem experimentar com el
Senyor és provident i no ens
abandona.
I com diem el dia 1 de gener, ajudemnos els uns als altres a que sigui un
any més feliç. Intentem una més bona
convivència, una més bona relació
amb les persones. Compartim amb els
que més ho necessiten i preguem
perquè canvien a millor les condiciones
socioeconòmiqes i el drama de l’atur i
tants altres es solucionin.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
El temps litúrgic del Nadal, durarà
encara fins als diumenge vinent, dia 13 de
gener en el que celebrarem la festa del
Baptisme del Senyor.

Recomencen les catequesis.- A partir
del dimarts, dia 8, recomencem les catequesis
parroquials a tots els nivell, cadascú el dia i
l’hora de sempre.

Grup 30/40.- El dimecres dia 9, a les 21 h. i
al Saló Parroquial tindrem la reunió
d’aprofundiment i diàleg sobre el qüestions
relacionades amb la fe i la vida.

Reserveu la data del diumenge 20 de
gener.- Celebrarem la festa de SANT
ANTONI, i la benedicció dels animalets de
companyia, com fem cada any.

Un agraïment molt cordial a totes les
persones que han col·laborat, un any més, en
la preparació i en el desenvolupament del
Pessebre Vivent que la parròquia organitza
amb motiu de l’arribada dels Reis Mags.
Gràcies a tots i a totes que heu aportat el
vostre temps, les vostres energies i la vostra
Il·lusió per fer-ho possible.Una obra així, si no és amb la participació de
tots no és possible. Més encara, potser diria
que no tindria massa sentit.
Moltes gràcies també a l’Associació de Veïns
del nostre barri per la seva col·laboració en la
megafonia.
I moltes gràcies també a l’Associació de Dones
del Roser pel magnífic quadre escènic de
l’Anunciació de l’Àngel a Maria.

El vostre Rector

Diumenge de l’Epifania del Senyor

Oh Déu que amb el guiatge d’una estrella heu revelat el vostre
Unigènit als pobres no creients; conduïu-nos, als qui ja us coneixem
per la fe, a contemplar cara a cara la vostra excelsa glória.

SER FELIZ
En cierta ocasión, durante una elegante recepción
de bienvenida al nuevo Director de Marketing de una
importante compañía londinense, algunas de las
esposas de los otros directores, que querían
conocer a la esposa del festejado, le preguntaron
con cierto morbo: Te hace feliz tu esposo,
verdaderamente te hace feliz?
El esposo, estaba en ese momento no a su lado,
pero sí lo suficientemente cerca para escuchar la
pregunta Sin embargo, para sorpresa suya y de los
demás, la esposa respondió con un rotundo
- No, no me hace feliz.
En la sala se hizo un incómodo silencio como si
todos los presentes hubieran escuchado la
respuesta de la mujer.
El marido estaba petrificado. No podía dar crédito a
lo que su esposa decía, y menos en un momento tan
importante para él. Ante el asombro del marido y de
todos, ella simplemente se acomodó
enigmáticamente sobre su cabeza su elegante
chalina de seda negra y continuó:
- No, él no me hace feliz... Yo soy feliz....!
El hecho de que yo sea feliz o no, no depende de él,
sino de mí.
- Yo soy la única persona de quien depende mi
felicidad. Yo determino ser feliz en cada situación y
en cada momento de mi vida, pues si mi felicidad
dependiera de otra persona, de otra cosa o
circunstancia sobre la faz de la tierra, estaría en
serios problemas.

SANTORAL

- Todo lo que existe en esta vida cambia
continuamente: el ser humano, las riquezas, mi
cuerpo, el clima, los placeres, etc.
Y así podrían decir una lista interminable.
- A través de toda mi vida, he aprendido algo:
- Yo decido ser feliz y lo demás son "experiencias
o circunstancias", lo amo y el me ama, muy a
pesar de sus circunstancias y de las mías.
- Él cambia, yo cambio, el entorno cambia, todo
cambia; habiendo amor y perdón verdadero, y
observando esos cambios, (los cuales tal vez
puedan ser fuertes o no, pero existen), hay que
enfrentarlos con el amor que hay en cada uno de
nosotros, si los dos nos amamos y nos
perdonamos; los cambios serán sólo
"experiencias o circunstancias" que nos enriquece
y que nos darán fortaleza, de lo contrario, solo
habremos sido parejas de "paso".
El amar verdaderamente, es difícil, es dar amor y
perdonar incondicionalmente, vivir, tomar las
"experiencias o circunstancias" como son,
enfrentarlas juntos y ser feliz por convencimiento.
Hay gente que dice: - No puedo ser feliz porque
estoy enfermo, porque no tengo dinero, porque
hace mucho calor, porque me insultaron, porque
alguien ha dejado de amarme, porque alguien no
me valoró!
Pero lo que no sabes es que puedes ser feliz
aunque estés enfermo, aunque haga calor, tengas
o no dinero, aunque alguien te haya insultado, o
alguien no te amó o no te haya valorado.
Ser feliz es una actitud ante la vida y cada uno
decide!..

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Ramón de Peñafort

7

San Eladio

8

San Julián

9

San Gregorio X

10

San Higinio

11

San Arcadio

12

San Hilario

13

dilluns, 7

8,00 h
19’30 h. Suf. Carmen Vázquez Corbatón

dimarts, 8

8,00 h
19’30 h

dimecres, 9

Mi felicidad
consiste en que sé
apreciar lo que
tengo y no deseo
con exceso lo que
no tengo. (Leon Tolstoi )

Suf. Difunts família Albiol-Fraile

8,00 h.
19,30 h.

dijous, 10

8,00 h.
19’30 h.

divendres, 11

8,00 h.
19’30 h. Suf. Difunts família Casanova
Suf. Camen Andreu Benet
Suf. Francisco Brull Aleixandre i familiars difunts

dissabte, 12

8,00 h
19’30 h.

Diumenge, 13

Suf. Difunts família SAuch-Montrós/Viladot-Castell
Suf. Pepita Audí i José Aliau

9’00 h.
12’00 h. Suf. Antonio Royo
Suf. Fernando Piñol (aniv.)
Suf. Maria Cinta Janini Bedós
Associades Sgda. Família Vives i Difuntes
19’30 h. Suf. Victor Gascón Paricio
Suf. Carmen Audí (aniv.)

