PARRÒQUIA DEL ROSER
Ferreries – Sant Vicent. TORTOSA
Del 17 al 24 de febrer
“US DONARÉ PASTORS SEGONS EL MEU
COR” (Jer.3,15)

“Después de haber examinado
repetidamente mi conciencia ante Dios,
he llegado a la certeza de que mis
fuerzas, por mi edad avanzada, no son
las más aptas para ejercer
adecuadamente el ministerio petrino”.
Amb aquestes paraules, el Papa Benet
XVI encapçalava el seu comunicat al
consistori referent a la seva renuncia.
Una decisió que, dins de la normal
sorpresa, hem d’acollir amb respecte,
amb agraïment i amb esperit de fe i
pregària.
Amb respecte, perquè és una decisió
presa amb consciencia, amb llibertat i
amb esperit de servei a Déu i a
l’Església .El mateix Papa diu que l’ha
presa després de examinar
repetidament la seva consciencia
davant Deu.- No es tracta del que el
Papa vulgui fer sinó de secundar la
voluntat del Senyor. La seva decisió no
és per buscar la seva comoditat, sinó
acceptar amb humilitat que el bé de
l’Església li demana que renunciï; i ell
que va començar el seu pontificat
dient: “Sóc un humil treballador en la
vinya del Senyor”, ara veu que Déu li
demana deixar pas a un altre Pastor
que guiï l’Església de Crist.
Amb agraïment per tot el que,en
aquests vuit anys, a fer per tots
nosaltres,que és molt.
I amb esperit de fe i pregària perquè el
Senyor, a través del seu Esperit
suscitarà en i per l’Església un nou
Pastor segons el seu Cor.
Preguem pel Papa i pel seu successor.
El vostre Rector

any 2013

 977-50.01.30 – 58.09.04

www.parroquiaelroser.org

nº 239

AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Grup 30/40.- El dimecres dia 20, a les 21 h, i
al Saló Parroquial en reunirem el membres
d’aquest grup per l’aprofundiment en els temes
que fan referència a la vida i a la fe.

Adoració Nocturna.- El dissabte vinent, dia
23, tindrem la vigília de l’Adoració Nocturna. En
aquest temps de quaresma en el que ens
dediquem més a escoltar la paraula de Déu, a
la pregària i a la Caritat, l’estona de pregaria
que tindrem el dissabte és una bona ocasió per
exercitar les tres coses.- Convidem a qui no ho
ha “tastat” mai, que vingui el dissabte i faci
l’experiència de gaudir de la presència del
Senyor en la pregària personal i comunitària
que fem en aquesta Vigília.- Després de la
missa, exposem el Santíssim fins a les 10 de la
nit.

Viacrucis. Cada divendres de quaresma, a
les 19 h, tenim a l’església aquesta pregària en
la que recorrem en meditació el camí de la
Passió i Mort de Jesús.

Confirmació d’adults.- Ara, dins de la
Quaresma, començarem a la parròquia la
preparació dels adults que han de rebre la
Confirmació.Aprofitem l’oportunitat per convidar a tots els
qui no estan confirmats a començar aquesta
preparació i poder rebre aquest Sagrament de
la iniciació cristiana.

Rober de Càritas.- Ens han informat que a
partir del dijous a la tarda, s’obrirà altra vegada
el rober de Càritas al carrer Montcada. Els qui
tingueu roba en bon us la podeu portar allí.

Diumenge I de Quaresma

Déu omnipotent, feu que les celebracions anyals de la santa
Quaresma ens siguin profitoses per a conèixer més i més el
misteri de Crist i per a viure’l d’acord amb les seves exigències

LA RENUNCIA DE UN GRAN PAPA
En su tradicional editorial emitido por Radio
Vaticana, el jesuita Lombardi habló de la
conmoción comprensible que ha sufrido todo el
mundo con el anuncio del Pontífice, pues se ha
trata de un gesto "tan inesperado como inusual
para todos, dentro y fuera de la Iglesia y del
Vaticano".
El portavoz recordó como el pontífice alemán
había ya lanzado esta posibilidad en el libroentrevista "Luz del mundo" escrito por el
alemán Peter Seewald.
"Tenía siempre un modo discreto y prudente de
hablar de los compromisos futuros de su
pontificado. Estaba claro que estaba
desarrollando una misión recibida más que
ejercitando un poder poseído", explicó
Lombardi.
Para Lombardi, "no era falsa humildad" cuando
Benedicto XVI al comienzo de su pontificado
se definió como "un humilde trabajador de la
viña del Señor".
"Siembre ha tenido mucho cuidado a la hora de
emplear con sabiduría sus fuerzas físicas no
exhuberantes para poder desarrollar lo mejor
posible el deber inmenso que se otorgó, de
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manera inesperada y con una edad avanzada",
opinó Lombardi.
Lombardi afirmó que la renuncia al
pontificado es fruto de una "admirable
sabiduría humana y cristiana" y que con su
renuncia "indica una perspectiva de renovado
compromiso y esperanza".
Para el portavoz vaticano "se trata de un gran
acto de Gobierno de la Iglesia" ya que "para
afrontar hoy los grandes problemas de la
Iglesia y del mundo, se necesita un fuerte
vigor y un horizonte de tiempo de gobierno
proporcionado a las grandes empresas
pastorales".
Asimismo, agregó Lombardi, "Benedicto XVI
no nos abandona en tiempos de dificultad,
sino que invita a la Iglesia a ponerse en las
manos del Espíritu Santo y de un nuevo
Sucesor de Pedro".
"Nosotros seguiremos sintiendo la intensidad
única de su oración y de su afecto por el
Sucesor y por nosotros. Probablemente esta
relación espiritual será aún más profunda y
fuerte que antes", añadió. (www.ultimahora.com)

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Eladio

18

San Conrado

19

San Nemesio

20

San Pedro Damián

21

Santa Leonor

22

San Policarpo

23

San Modesto

24

“La murmuración
se parece al humo
porque se disipa
pronto, pero
ennegrece todo lo
que toca.” Madamme de Staël

dilluns, 18

8,00 h Suf. Cinta Princep
19’30 h. Suf. Salvador Olivé Caballé (aniv.)
Suf. Difunts família Blasco-Aragonés
Suf. Difunts família Albiol-Fraile
Suf. Enriqueta Voltes Pedrola

dimarts, 19

8,00 h En acció de gràcies.
19’30 h Suf. Carmen Pallarés Gasa (aniv.)

dimecres, 20

8,00 h.
19,30 h. Suf. Joan Forés i familiars difunts.

dijous, 21

8,00 h.
19’30 h.

divendres, 22

8,00 h.
19’30 h. Suf..Carmen Valldepérez i familiars difunts.
Suf. Difunts familia Caminals-Ferrando
Suf. Asunción Cervera (aniv.)

dissabte, 23

8,00 h
19’30 h.

Diumenge, 24

9’00 h.
12’00 h.
19’30 h.

Suf. Francisco Pulgarín i Dolores Pulgarin(aniv)
Suf. Maria Rovira Cambia.
Per tot el poble
Suf. Damián Grau Barberà (aniv.)
Suf. Benjamín Gironza.

