PARRÒQUIA DEL ROSER
Ferreries – Sant Vicent. TORTOSA
Del 21 al 27 d’abril

Les roses per Sant Jordi
Més enllà de la “Llegenda Àuria” que
narra la història de Sant Jordi i el
prodigi de les roses i més enllà de la
tradició secular de regalar roses a les
dones que assitien a la Missa del dia
23 d’abril celebrada a la capella del
palau de la Generalitat de Catalunya,
cal reconèixer que avui la diada de
Sant Jordi en les nostres terres està
lligada al regal d’una rosa o d’un llibre.
Per a molts potser la festa d’aquest
Sant només serà donar o rebre
aquests regals, sense cap celebració
de la fe. Però nosaltres, els creients,
podem fer les dues coses i, a més a
més, amb un lligam que les uneix i que
li aporta motivació i sentit. Aquesta és
la riquesa dels creients!! Aquesta és la
“sort”, la gràcia, de tenir fe !.
Aquest dia, si podem, celebrem la
missa en honor de Sant Jordi, patró
secundari de Catalunya. Els sants i
màrtirs són exemples i intercessors
nostres davant Déu. La rosa que
regalem (o el llibre) són una expressió
d’aquell amor que Jesús ens demana
vers els altres i arranca de l’Eucaristia.Per això, també els qui vulgueu, les
podem portar a beneir.
La rosa que el promès regala a la seva
promesa, el marit a l’esposa, el fills als
seus pares o una persona a un malalt
és un signe d’estimació que, sense
paraules, diu: He pensat en tu!!.
També, si podem, que alguna rosa
vagi de les nostres mans als peus de la
Verge Maria com a senyal d’amor a la
nostra Mare del Cel.
El vostre Rector
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Lectio Divina.- Aquest dilluns, dia 22, a les
20h. i al Saló parroquial tenim la reunió
quinzenal on coneixem millor la nostra fe amb
l’ajuda del Catecisme.

Sant Jordi.- El proper dimarts, dia 23, és la
festa de Sant Jordi. A la missa del matí i de la
tarda celebrem la seva memòria.- També com
l’any passat, beneirem les roses que heu de
regalar o les que ja us han regalat. L’horari en
que beneirem les roses serà: a les 11 h., a les
12 h. a les 13’15 h i a les 19’15 h.

Grup 30/40.- El dimecres, dia 24, a les 21 h.
i al Saló parroquial ens reunirem els membres
d’aquest grup que també aprofundim la nostra
fe tenint com a guia el Catecisme.

Mare de Déu de Montserrat.- El dissabte
vinent, dia 27, és la solemnitat de la Mare de
Déu de Montserrat, patrona principal de
Catalunya. Tant a la missa del matí o a la de la
tarda invocarem la intercessió de la Verge
Maria i cantarem el Virolai.

Obra de teatre.- Serà el diumenge 5 de
maig, a les 18 h. i al mateix lloc.- Ja saben que
la funció del dia 21 s’ha tingut que suspendre
per malaltia d’una de les actrius, a la que
desitgem des d’aquí una prompta recuperació

Venda d’entrades per l’obra de teatre
del diumenge 5 de maig.- Tots els dies de
18’30 a 19’30 h. i a la parròquia es venen ja les
entrades per l’obra de teatre que es
representarà el diumenge dia 5 de maig.- El
preu és de 6€.

Diumenge IV de Pasqua

Déu omnipotent i etern, conduïu-nos al goig del vostre
Regne i feu que la feblesa del vostre ramat arribi on ha
arribat la fortalesa del seu Pastor.

VIDA DE SANT JORDI
Malgrat que tenim moltes fonts
literàries, artístiques i arqueològics tant
a Occident com a l’Orient, no tenim
dades concretes sobre la seva vida.
Probablement va néixer a Capadòcia. El
seu pare es deia Geronci i era pagà i la
seva mare Policrònia, cristiana de
veritat, que va educar el seu fill
admirablement. Fou soldat i màrtir. La
data del seu martiri es discuteix entre
els estudiosos. Alguns la posen a l’any
303, altres als anys 249 i 284.
Històricament ens consta que a Lydia,
ciutat de Palestina, ja existia una
basílica i el seu sepulcre abans del 350 i
a Síria, algunes esglésies estaven a ell
dedicades en el segle IV.
Sant Jordi és representat vencent el
drac. És famosa la llegenda de Jacobo
de Voràgine (1230-1298). Aquesta
llegenda explica que a Lybia hi havia un
drac que aterrava al poble i amb el seu
respirar enverinava a tots el qui se li
atansaven. Per calmar-lo li donaven
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dues ovelles cada dia i, quan no en
tenien, li donaven persones. El dia en
què va tocar, en sort, a la filla del rei,
Jordi va vèncer el drac, lligant-lo amb
el cinturó de la princesa i després el va
matar, a canvi de que es convertissin a
la fe el rei i tot el poble. Aquest relat es
va estendre per tot Occident.
Nombroses són les representacions
iconogràfiques de sant Jordi. Al museu
d’art de Catalunya de Barcelona
trobem una representació de sant
Jordi per Jaume Huguet i el medalló a
la façana del Palau de la Generalitat
és obra de Pere Joan (s. XV).
Els creuats estengueren la seva
devoció a tot Occident i es patró de
diverses nacions: Anglaterra, Portugal,
Rússia... i de Catalunya des de l’any
1456, que les corts catalanes,
reunides a la catedral, el van
proclamar patró de Catalunya.
(www.mossenjoan.com/festes/sants/sant_jordi/Sant_Jordi.htm)

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Lucio

22

San Jorge

23

San Fidel

24

San Marcos, evangelista.
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San Isidoro de Sevilla

26

Mare de Déu de Montserrat

27

San Pedro Chanel

28

EL PROBLEMA DEL
HOMBRE NO ESTÁ
EN LA BOMBA
ATÓMICA, SINO EN
SU CORAZÓN.

dilluns, 22

8,00 h Pels joves que s’han confirmat
19’30 h. Suf. Neus Mateu Busquets (aniv.)
Suf. Juan José Giménez Torres (16 aniv.)

dimarts, 23

8,00 h Suf. Joan i Cinta
19’30 h

dimecres, 24

8,00 h.
19,30 h.

dijous, 25

8’00 h. En Acció de gràcies al Sagrat Cor de Jesús
19’30 h.

divendres, 26

8’00 h.
19’30 h.

dissabte, 27

8’00 h.
19’30 h. Suf. Francesc Serral i difunts família Serral-Membrado
Suf. Teresa, Encarnación i Agustina Plá Forés

Diumenge, 28

9’00 h Per tot el poble
12’00 h. Suf. Difunts família Blasco-Aragonés
19’30 h. Suf. Maria Rovira

Albert Einstein

.

