PARRÒQUIA DEL ROSER
Ferreries – Sant Vicent. TORTOSA
Del 13 al 19 de gener

FONT I CIMAL
Al darrera d’aquest mateix full hi ha un
recull de frases sobre la importància de
la missa.
Mai serà suficient tot el que puguem
saber i aprofundir sobre la celebració
cabdal de la nostra fe. L’Eucaristia, la
missa, la “font i cimal de la vida
cristiana!” segons ens diu el Concili
Vaticà II. És el centre, és l’origen i el
terme cap on s’encamina tota l’acció
de l’Església.
Celebrar l’Eucaristia és l’acció més
important que puguem fer aquí a la
terra. Ella és el sacrifici salvador de
Jesús que s’actualitza cada vergada
per a nosaltres. És el convit on Crist, el
Senyor, se’ns dóna com aliment.
És l’acte de culte més gran que l’home
pot oferir-li a Déu i la font de les més
grans benediccions que el Senyor
concedeix a qui hi participa activa,
atenta i devotament.
No recordo on vaig llegir aquesta
frase: “Déu tindrà en compte els
passos que hi hagis donat per venir a
missa”, però em va fer pensar i encara
la recordo vivament.- Passos significa
esforç, sacrifici, tot allò que t’hagi
costat per assistir a la celebració de
l’Eucaristia; Déu ho tindrà en compte i
t’ho recompensarà.
No deixis mai que la peresa, les
poques ganes i menys encara la
indiferència et barrin el pas i
t’impedeixin assistir a la Missa.
I també aprofitem tots els mitjans per
aprofundir i comprendre millor la
importància i la necessitat del que
Jesús ens va manar: “Feu això que és
El vostre
el meu memorial”.
Rector
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Lectio Divina.- El dilluns, dia 14, a les 20 h. i
al Saló Parroquial tindrem la reunió d’aquest
grup després dels dies de Nadal, on ens
formem i aprofundim en la nostra fe. Està obert
a tothom ja que és una temàtica que ens
interessa a tots.

Reunió de Catequistes dels dos
cursos de Comunió.- El dimecres, dia 17,
a les 18’30 i al Saló Parroquial ens trobarem
els catequistes dels dos cursos de Comunió per
programar les activitats d’aquest trimestre.

Cadena Solidaria.- El proper dissabte dia
19, a les 12 h. i promogut per la Coordinadora
d’associacions “dóna’m la mà” es farà una
cadena solidaria en benefici dels més pobres.
Una cadena que lligui les dos vores del Riu pel
pont. Tothom qui vulgui col·laborar en aquesta
iniciativa que estigui aquí davant del Roser
abans de les 12 del migdia.- Totes les persones
i les entitats de la ciutat estan convidades a
participar en aquest gest solidari.

Festa de Sant Antoni i benedicció dels
animalets. El diumenge vinent dia 20, a les
11’30 h., i davant la porta principal del temple
farem la benedicció dels animalets de
companyia i repartirem, als qui porten
l’animalet, la tradicional coqueta beneïda,
Seguidament a les 12 h. tindrà lloc la missa en
honor de Sant Antoni.
Convidem a familiars, amics i veïns que tinguin
algun animalet de companyia a participar en
aquesta benedicció en la qual donem gràcies a
Déu i demanem la seva protecció per aquests
éssers de la creació que tant de bé fan a les
persones.
.

Diumenge del Baptisme del Senyor
Déu omnipotent i etern, vós declaràreu solemnement que Crist era el vostre Fill
estimat, quan, en ser batejat en el Jordà, davallà damunt d’Ell l’Esperit Sant;
concediu als vostres fills d’adopció, que han renascut de l’aigua i de l’Esperit
Sant, de ser sempre dignes de la vostra benvolença.

El valor de la Misa
“La Misa es el don más grande que se
puede ofrecer al Señor por las almas, para
sacarlas del purgatorio, librarlas de sus penas
y llevarlas a gozar de la gloria”. (San Bernardo de
Sena)

de religión más sagrado. No pueden hacer
otra cosa para glorificar más a Dios, ni para
mayor provecho de su alma, que asistir a
Misa devotamente, y tan a menudo como sea
posible ".( San Pedro Julián Eymard)

"Sería más fácil que el mundo sobreviviera
sin el sol, que sin la Santa misa" (Padre Pío de
Pieltrecina)

 “El que oye Misa, hace oración, da limosna
o reza por las almas del Purgatorio, trabaja en
su propio provecho”. (San Agustín)
 “Por cada Misa celebrada u oídas con
devoción, muchas almas salen del Purgatorio,
y a las que allí quedan se les disminuyen las
penas que padecen”. (San Gregorio el Grande,
Papa)

 "La celebración de la Santa Misa tiene
tanto valor como la muerte de Jesús en la
Cruz". (Santo Tomás de Aquino)

"Así como dos pedazos de cera derretidos
juntos no hacen más que uno, de igual modo
el que comulga, de tal suerte está unido con
Cristo, que él vive en Cristo y Cristo en él."
(San Cirilo de Jerusalén)

 “Durante la celebración de la Misa, se
suspenden las penas de las almas por quienes
ruega y obra el sacerdote, y especialmente de
aquellas por las que ofrece la Misa”. (San
Gregorio el Grande)

 “Una sola misa ofrecida y oída en vida con
devoción, por el bien propio, puede valer más
que mil misas celebradas por la misma
intención, después de la muerte.” (San Anselmo)

"Sepan, oh Cristianos, que la Misa es el acto

SANTORAL

"Sin la Santa Misa, ¿que sería de
nosotros? Todos aquí abajo pereceríamos ya
que únicamente eso puede detener el brazo
de Dios. Sin ella, ciertamente que la Iglesia
no duraría y el mundo estaría perdido sin
remedio". (Santa Teresa de Jesús)

En cierta ocasión, Santa Teresa se sentía
inundada de la bondad de Dios. Entonces le
hizo esta pregunta a Nuestro Señor: “Señor
mío, “¿cómo Os podré agradecer?” Nuestro
Señor le contestó: “ASISTE A UNA MISA”.

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Dacio

14

San Mauro

15

San Fulgencio

16

San Antonio Abad

17

Santa Beatriz

18

San Mario

19

San Sebastián

20

“Ningún mar en
calma ha
forjado a un
buen marinero”

dilluns, 14

8,00 h Suf. Gaspar Fernández i familiars difunts.
19’30 h.

dimarts, 15

8,00 h
19’30 h

dimecres, 16

8,00 h.
19,30 h.

dijous, 17

8,00 h.
19’30 h.

divendres, 18

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

dissabte, 19

8,00 h
19’30 h.

Diumenge, 20

Intenció particular

Suf. Fernando Piñol (aniv.)

9’00 h. Per tot el poble
12’00 h. Suf. Enrique Roda i difunts família Boix-Meseguer
19’30 h. Suf. Josefina Valldepérez Aragonés
Suf. Joan Forés i familiars difunts.

.

