PARRÒQUIA DEL ROSER
Ferreries – Sant Vicent. TORTOSA
Del 20 al 27 de gener

Crec en Déu
L’any de la fe que estem celebrant és
un regal! Ens ajuda a aprofundir més
en la realitat de la nostra fe per viure-la
més a fons i poder així donar resposta
a aquells que ens pregunten la raó del
que creiem.
El fonament bàsic i primer és saber qui
és Déu. I podem saber-ho perquè s’ha
fet home i ens ha comunicat qui és Ell.
Déu és Pare, Fill i Esperit Sant. Déu és
el qui t’ha creat i el Pare provident, El
qui t’ha salvat morint per tu. El qui et
Santifica.
Déu és el qui et busca, el qui et parla,el
qui et perdona, el qui t’ajuda i el qui vol
que arribes a la plenitud com a
persona i com a fill seu.
Déu és un ser personal en qui podem
establir una relació, un diàleg.
Déu no és una força anònima, no és
una energia impersonal com afirma la
New Age
Cert tipus de música, certa literatura i
també certes pel·lícules de rerefons
religiós presenten la creença en una
força còsmica que ho ompli tot, en una
divinitat que és una energia que flueix
en tot el que existeix, on les religions
no tenen res a fer perquè, segons
aquesta teoria, han estat superades
per la troballa d’aquesta energia.
No.- Aquest no és el Déu en qui
creiem.
En Jesucrist hem conegut a un Déu
personal. Déu és Algú i no “algo”. Un
Déu que estima, que parla amb l’home
i a qui li puc parlar. Un Déu a qui li puc
dir Pare, perquè m’ha fet fill seu.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Grup 30/40.- El dimecres dia 23, a les 21 h. i
al Saló parroquial ens reunirem els membres
d’aquest grup per la trobada quinzenal on
aprofundim i ens formem en diversos aspectes
de la nostra fe.

Reunió Catequistes de Confirmació.El divendres dia 25, a les 18’30 i al saló
parroquial ens trobarem tots els catequistes
dels dos cursos de confirmació per revisar els
grups i concretar dates de les activitats
d’aquest trimestre,
Adoració Nocturna.- El proper dissabte,
dia 26, celebrarem la Vigília de l’Adoració
Nocturna corresponent a aquest mes.- A
l’acabar la missa de la tarda, exposarem el
Santíssim fins a les 10 de la nit. Un espai de
pau i tranquil·litat davant del Senyor que
convidem a tots a tastar.
En aquesta estona que li oferim del nostre dia li
donem a Déu la nostra adoració i reparació i
Ell, som sempre, ens torna el cent per u.

Setmana de Pregària per la Unitat dels
cristians. Des del dia 18 de gener fins al dia
25 celebrem a l’Església la setmana de
Pregària per la Unitat de tots els cristians.
Demanant a Déu la unió d’aquells que creiem
en Crist i hem rebut el mateix baptisme.

Els sants tortosins.- En aquests dies
últims de gener celebrem a tres sants tortosins:
El dia 23: San Francesc Gil de Frederic
El dia 27; Sant Enric d’Ossó
El dia 29: Beat Mossèn Sol.

El vostre Rector

Diumenge II durant l’any

Déu omnipotent i etern, que governeu el cel i la
terra; escolteu el poble que us suplica i concediu la
vostra pau als nostres temps.

