PARRÒQUIA DEL ROSER
Ferreries – Sant Vicent. TORTOSA
Del 12 al 18 de maig

“ESTÀ EN MI I JO EN ELL”
Sota el signe del pa i del vi, un cop
consagrats a la Missa, està realment
present Jesucrist nostre Senyor.
Aquesta presència real del Senyor en
l’Eucaristia és tant sublim i meravellosa
que fa que l’acte de rebre la comunió
sigui per nosaltres el moment més
important del nostre dia.
“Qui menja la meva carn i beu la meva
sang està en mi i jo en ell” diu el
Senyor. Quina meravella!! Ell en mi i jo
en Ell en una profunda unió, en una
unió comuna, en una comunió.
Hauríem de tenir un gran desig de
combregar cada dia si podem i si no al
menys cada diumenge. Però
combregar amb la deguda preparació,
amb la vida neta de pecat greu i sabent
el que vaig a fer i a qui vaig a rebre.
És tant gran el do que rebem i és tant
necessari per la nostra vida que els qui
tenim l’oportunitat de la missa diària,
de l’església a prop (hi ha cristians que fan
20 km per anar a missa) i tenim la fe
desperta per escoltar a Déu, no ens
hauríem de perdre rebre a Jesús en
l’Eucaristia més sovint del que ara ho
fem,encara que per això tinguem que
fer un petit esforç i reorganitzar els
nostres horaris.
El diumenge vivent alguns nens i
nenes rebran ja, per primera vegada, a
Jesús. Que ells vegin en nosaltres als
germans grans que els animen i els
donen exemple d’una vida centrada en
l’Eucaristia i que els porta a viure
estimant als altres.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Mare de Déu de Fátima.- El dilluns, dia 13,
és la memòria de la Verge Maria en les seves
aparicions a Fátima.- Dins d’aquest mes
dedicat a Ella ho celebrarem donant gràcies a
Déu en l’Eucaristia.

Assaig de les Primeres Comunions.Els nens i nenes que fan la comunió el proper
diumenge dia 19 de maig han de venir a
l’assaig tots el dies des de el dilluns fins al
divendres, de les 17’30 a les 18’30 h.

Celebració del primer torn de
Primeres Comunions.- Serà, si Déu vol, el
proper diumenge dia 19 de maig a les 12 h.. Els
nens i nenes que rebran a Jesús per primera
vegada aquest diumenge, han d’estar a les
11’30 a l’entrada de l’església on hi haurà una
catequista que els acollirà.-

Festa de la Mare de Déu del Coll de
l’Alba.- El proper dilluns, dia 20 de maig,
celebrarem amb gran goig aquesta festa tant
tradicional de la Mare de Déu del Coll de
l’Alba.- A les 10 h. tindrà lloc la Missa solemne.A l’acabar la missa pujarem a la creu del coll
rodó i farem la benedicció del terme.- A la
tarda, a les 17 h. sortirà la processó pels
voltants de l’ermita amb la imatge de la Mare
de Déu.

De la representació de l’obra de teatre
del diumenge passat s’ha recollit un total de
1375 € per a les obres del centenari de
l’església del Roser al nostre barri. Des d’aquí
donem les gràcies al grup UNAE i a tots els qui
heu col·laborat per fer realitat aquesta iniciativa,

El vostre Rector

L’Ascensió del Senyor
Déu totpoderós, concediu-nos el do d’una alegria santa i el goig d’una fervent
acció de gràcies, perquè l’Ascensió de Crist, el vostre Fill, és també la nostra
elevació, i a la glòria on ha arribat el nostre Cap també el cos té l’esperança
d’arribar-hi.

ORAR AL ESPÍRITU SANTO
Ven, Espíritu Divino,
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre,
don, en tus dones espléndido;
luz que ilumina las almas
fuente del mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas,
y reconforta en los duelos.
Llega hasta el fondo del alma
Divina luz y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre
si Tú le faltas por dentro.
Mira el poder del pecado
cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía.
SANTORAL

Sana el corazón enfermo.
Lava las manchas. Infunde
calor de vida en el hielo.
Doma al espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero.
Reparte tus siete dones
según la fe de tus siervos.
Por tu bondad y tu gracia
dale al esfuerzo su mérito.
Salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno. Amén.
___________________________

Ven, Espíritu Santo,
llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos el fuego de tu amor.
V./ Envía tu Espíritu y todo será creado.
R./ Y repuebla la faz de la tierra.
Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus
hijos con la luz del Espíritu Santo;
haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar
siempre el bien y gozar de su consuelo.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

Ntra. Sra. de Fátima

13

San Matías, apóstol.

14

San Isidro Labrador

15

San Ubaldo

16

San Pascual Bailón

17

San Juan I, papa i màrtir.

18

San Pedro Celestino

19

“El arte es la
expresión de los más
profundos
pensamientos por el
camino más sencillo.”
Albert Einstein

dilluns, 13

8,00 h Suf. Maria Caro i familiars difunts.
19’30 h. Suf. Antonio Royo

dimarts, 14

8,00 h Suf. Difunts família Adan-Morera
19’30 h

dimecres, 15

8,00 h.
19,30 h. Suf. Dolores Carles i familiars difunts.

dijous, 16

8’00 h.
19’30 h. Suf. Difunts família De la Vega-Carrera

divendres, 17

8’00 h. Suf. Intenció particular
19’30 h. Suf. Difunts família Blasco-Aragonés

dissabte, 18

8’00 h.
19’30 h. Suf. Teresa Serres (aniv.)

Diumenge, 19

9’00 h Per tot el poble
12’00 h. Suf. Francisco Roig (aniv.)
19’30 h. Suf José Serral.

