PARRÒQUIA DEL ROSER
Ferreries – Sant Vicent. TORTOSA
Del 10 al 16 de febrer

UN CAMÍ MERAVELLÓS
El dimecres vinent comencem un camí
espiritual meravellós: la Quaresma.
El comencem amb la cendra sobre el
cap i l’acabarem amb la llum a les
mans de la nit de Pasqua. Això mateix
ja ens indica quin procés recorrerem
en aquests quaranta dies.
Hem de recorre interiorment un camí
que ens ajudi a ser més llum que
cendra, més portadors de bé que de
mal, més prop de Déu del que ho
estem ara. Més honrats, més sincers,
més fidels, més alegres... en definitiva
més sants.
El primer pas que donem és reconèixer
que necessitem millorar i per això
rebrem la cendra el dimecres com a
signe del desig de començar.
Escoltarem que se’ns diu: “Convertiuvos i creieu en l’Evangeli”. I aquestes
paraules són el tret de sortida. El
moment on comença el teu camí
espiritual.
Què faràs per passar de la cendra a la
llum? Com viuràs aquesta Quaresma?
Cal pensar-ho i concretar-ho.
Què faràs per estar més prop de Déu,
per estimar-lo més?
Que faràs per estimar més als altres?
Què faràs per millorar les teues
actituds i accions? Contra quin vici,
costum o manera d’actuar i pensar has
de lluitar.?
El camí espiritual és apassionant si es
recorre amb ganes i et portarà a viure
més coherentment com a fill o filla de
Déu. No deixis que aquesta Quaresma
passi sense que et millori.
El vostre Rector
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Lectio Divina.- El dilluns, dia 11, a les 20 h, i
al Saló Parroquial tindrem la trobada quinzenal
on aprofundim els temes del Catecisme.

Reunió de Pares de 1er. curs de
Confirmació.El dimarts, dia 12, a les 20 h,.i al Saló
Parroquial ens reunirem amb els pares i mares
dels qui fan el Primer curs de Confirmació per
informar-los sobre la Catequesi i compartir
experiències.

Dimecres de Cendra El dimecres, dia 13,
comencem amb tota l’Església la Quaresma,
amb la Missa en la qual rebrem el signe de
la cendra com a inici de la nostra conversió.
A les 19’30 h. tindrem la missa parroquial del
començament de la Quaresma, a la que estem
convidats tots, nens, joves i adults i grans com
una família,.
També a les 8 del matí, a la capella de
l’Aliança, se imposarà la cendra pels qui no
puguin venir a la tarda.-

Dejuni i abstinència.- El dimecres de
cendra i el divendres Sant són dies de dejuni i
abstinència. El divendres de quaresma són
només d’abstinència.El dejuni és fer nomes una sola menjada forta
al dia,. És per a tots els majors d’edat fins
haver complit els 59 anys
L’abstinència és no menjar carn.
I els diners que s’estalvien d’aquests privacions
voluntàries és per donar-ho als més pobres.
És per a tots a partir dels 14 anys,

Viacrucis tots el divendres de quaresma a
les 19 h, a l’església.

Diumenge V durant l’any

Senyor, vetlleu sempre bondadosament per la vostra
família; protegiu-la i defenseu-la, ja que només
confia en la vostra gràcia.

DISFRACES Y MÁSCARAS
Cuenta una leyenda que, cierto día, la
Hermosura y la Fealdad se juntaron a la orilla
del mar. Hacía mucho calor y, viendo el agua,
ambas decidieron darse un chapuzón en el
mar.
Así pues, sin pensárselo dos veces, se
despojaron de la ropa y se sumergieron en las
frescas aguas del mar. Pasado un rato, la
Fealdad salió de la playa y, sin darse cuenta,
se colocó la ropa de la Hermosura y, acto
seguido, siguió su camino.
Al cabo de un tiempo también la Hermosura
salió del agua pero, para su sorpresa, no pudo
encontrar su ropa. Era muy tímida y, como no
se atrevía a caminar desnuda, se colocó la
ropa de la Fealdad. Tras hacerlo continuó
también su camino.
Y cuentan que, desde aquel momento, los
seres humanos las confunden y mezclan con
relativa facilidad.
No obstante hay personas que han conseguido
contemplar la cara de la Hermosura, han
conseguido reconocerla sin importar los
ropajes que lleva puestos. Y, de igual forma,
también han sido capaces de reconocer la
cara de la Fealdad sin dejar que el tejido se la
esconda de sus ojos.
KAHLIL GIBRÁN

Cada vez que me pongo una máscara para
tapar mi realidad, fingiendo ser lo que no soy,
lo hago para atraer a la gente.
Luego descubro que sólo atraigo a otros
enmascarados, alejando a los demás, debido
a un estorbo: la máscara.
Uso la máscara para evitar que la gente vea
mis debilidades; luego descubro que al no
ver mi humanidad, los demás no me quieren
por lo que soy, sino por la máscara.
Uso una máscara para preservar mis
amistades; luego descubro que si pierdo un
amigo por haber sido auténtico, realmente no
era amigo mío, sino de la máscara.
Me pongo una máscara para evitar ofender a
alguien y ser diplomático; luego descubro
que aquello que más ofende a las personas
con las que quiero intimidar, es la máscara.
Me pongo una máscara, convencido de que
es lo mejor que puedo hacer para ser amado.
Luego descubro la triste paradoja: lo que
más deseo lograr con mis máscaras, es
precisamente lo que impido con ellas.
GILBERT BRENSON

SANTORAL

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

Ntra.Sra. de Lourdes

11

Santa Eulalia

12

San Benigno

13

San Valentín

14

Bto. Claudio de la
Colombiere

15

San Faustino

16

San Alejo

17

Trata el elogio
como al
perfume;
huélelo pero no
te lo tragues.

dilluns, 11

8,00 h
19’30 h. Suf. Lourdes Alegret
Suf. Difunts família Casanova
Suf. Carmen Andreu Benet

dimarts, 12

8,00 h
19’30 h

dimecres, 13

Suf. Pepita Audí i José Aliau

8,00 h.
19,30 h. Suf. Antonio Royo
Suf. Salvador Aliau

dijous, 14

8,00 h.
19’30 h. Suf. José Lapuerta i difunts família Roig-Fabregat
Suf. Salvador Aliau

divendres, 15

8,00 h.
19’30 h. Suf..Salvador Aliau

dissabte, 16

8,00 h
19’30 h.

Diumenge, 17

Suf. Fabián García Manzanero

9’00 h. Suf. Intenció particular
12’00 h. Per tot el poble
19’30 h.

.

