PARRÒQUIA DEL ROSER
Ferreries – Sant Vicent. TORTOSA
Del 31 de març al 7 d’abril

BONA PASQUA
“Quaranta dies caminant, per arribar a
la Pasqua de Jesús” cantaven els nens
i nenes de la catequesis.
Ja hi som!! Ja és Pasqua!!
Celebrem amb goig la nostra festa
principal: la Resurrecció del Senyor.
Des de la Pasqua tot té sentit perquè
és la confirmació de que tot el que ha
dit i ha fet Jesús és veritat.
Cada any la Pasqua ens reafirma en la
victòria del bé sobre el mal. La llum
guanya a la tenebra. L’amor és més
fort que l’egoisme.
I a cadascú de nosaltres ens ensenya
que quan tastem el dolor, el fracàs, el
desamor, si ho vivim i ho passem des
de la fe aferrant-nos a les paraules de
Jesús , no acaba mai en derrota sinó
en victòria.
La Pasqua dura 50 dies. És més llarga
la festa pasqual que la preparació
quaresmal. Vivim-la amb goig!!
Encara que després d’aquests dies de
festa tornéssim a la vida habitual,
recordem que estem en Pasqua. Que
el Senyor ens ha promès estar sempre
amb nosaltres fins a la fi del món.
Els nostres ulls, la veu i els gestos han
de dir: Jesús és viu!!.
Aposta per l’amor, pel perdó, per la
bondat, per ser humil, per ser
comprensiu, per servir sempre i no
deixes que el rancor, l’odi, l’enveja et
dominen.
Venç amb l’amor qualsevol mal que es
presenti. Això és celebrar la Pasqua.
Això és viure com a ressuscitats.
BONA PASQUA!!
El vostre Rector
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Novena a la Divina Misericòrdia.-Com
altres anys, a partir d’aquest diumenge a la
tarda, en lloc del Rosari, farem junts la novena
de la Divina Misericòrdia que va començar el
divendres sant i acaba el dissabte vinent com a
preparació al dia de la festa. Tots el dies
d’aquesta setmana pregarem implorant la
Misericòrdia de Déu.

Festa de la Divina Misericòrdia.- El
diumenge vinent dia 7 d’abril, és la festa de la
Divina Misericòrdia que celebrarem amb
aquests horari:
A les 12 h. Missa solemne de la Divina
Misericòrdia,
A les 13 h. Exposició del Santíssim fins a les
19 h,
A les 15 h. Oració de les tres de la tarda i
coroneta de la Misericòrdia.
A les 19 h. Consagració a la Divina
Misericòrdia, benedicció amb el
Santíssim i reserva,

Torns de vetlla al Santíssim per al
diumenge dia 7, des de les 13 h, fins a les
19 h. Per poder acompanyar al Senyor durant
les hores que estarà esposat, necessitem
persones que facin torns de vetlla d’una hora
davant del Santíssim, des de les 13 h, fins a les
19 h, que serà la benedicció i la reserva.
Els qui vulgueu apuntar-vos, passeu pel
despatx parroquial durant aquesta setmana.

Recomencen les Catequesis a tots
nivells.- A partir del dimarts, dia 2, totes les
catequesis recuperen el seu horari i el seu dia
habitual.

Diumenge de Pasqua de Resurrecció

Oh Déu, avui el vostre Unigènit, vencent la mort, ens ha obert les
portes de l’eternitat. Feu que els qui celebrem la resurrecció del
Senyor, renovats pel vostre Esperit, ressuscitem amb Crist en la
llum de la vida.

PALABRAS DE JESÚS A SANTA FAUSTINA KOWALSKA
“Debe celebrarse el Domingo siguiente al
de Pascua de Resurrección. Ese día, los
Sacerdotes deberán predicar a las almas mi
infinita Misericordia”.

analices nunca de qué clase de sacerdote
Me estoy valiendo y abre el alma al
confesarte como lo harías Conmigo, y Yo
llenaré tu alma con Mi luz"

"A los sacerdotes que proclamen y alaben
Mi misericordia, les daré una fuerza
prodigiosa y ungiré sus palabras y sacudiré
los corazones a los cuales hablen".

“Toda Comunión recibida con corazón
limpio, tiende a restablecer, en aquel que
comulga, la inocencia inherente al
Bautismo, puesto que el Misterio
Eucarístico es “fuente de toda gracia”.

“En ese día estarán abiertas todas las
Fuentes de mi Misericordia. Deseo que esta
Festividad sea un refugio para todas las
almas, pero sobre todo para los
pecadores”.
"Hija Mía, di que esta Fiesta ha brotado de
las entrañas de Mi misericordia para el
consuelo del mundo entero".
“El alma que acuda a la Confesión y que
reciba la Sagrada Comunión, obtendrá la
remisión total de sus culpas y del castigo...
Que el alma no tema acercarse a Mí,
aunque sus pecados sean como la grana”.
"Hija Mía, como te preparas en Mi
presencia, así te confiesas ante Mí; el
sacerdote es para Mí sólo una pantalla. No

SANTORAL

“Si un alma no practica la misericordia de
alguna manera, tampoco la alcanzará en
el día del juicio. Oh, si las almas supieran
acumular los tesoros eternos, no serían
juzgadas, porque la misericordia
anticiparía mi juicio”.

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Venancio

1

San Francisco de Paula

2

San Sixto

3

San Benito el negro

4

San Vicente Ferrer

5

San Marcelino

6

San Saturnino

7

Ningún
hombre puede
seguir a Cristo
y perderse.
(William Faunce)

"Deseo unirme a las almas humanas. Mi
gran deleite es unirme con las almas. Has
de saber, hija Mía, que cuando llego a un
corazón humano en la Santa Comunión,
tengo las manos llenas de toda clase de
gracias y deseo dárselas al alma, pero las
almas ni siquiera Me prestan atención, Me
dejan solo y se ocupan de otras cosas.
Oh, qué triste es para Mí que las almas no
reconozcan al Amor. Me tratan como una
cosa muerta".

dilluns,

1

8,00 h
19’30 h.

dimarts, 2

8,00 h
19’30 h Suf. Francisco Curto
Suf. Andrés Subirats Lleixà

dimecres, 3

8,00 h. Per un malalt
19,30 h.

dijous, 4

8’00 h.
19’30 h.

divendres, 5

8’00 h.
19’30 h. Suf. Per les ànimes del Purgatori
Suf. Difunts família Cur-to-Fornos (aniv.)
Suf. Mª Cinta Blanch Ginovart

dissabte, 6

8’00 h.
19’30 h. Suf. José Aleixandri Piñol
Suf. Mª Cinta Benet Beltrán
Suf. Difunts família Prada-Nicolau

Diumenge, 7

9’00 h. Suf. Pedro Belloví
Suf. Mariano Vinaixa
12’00 h. Per tot el poble.
19’30 h.

