PARRÒQUIA DEL ROSER
Ferreries – Sant Vicent. TORTOSA
Del 13 al

19

d’octubre

UNA MESTRA DE PREGÀRIA
“Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué
mandáis hacer de mi?”. Amb aquestes
paraules es defineix Teresa de Cepeda
i Ahumada (Santa Teresa de Jesús).
Paraules que recorden e imiten la
disponibilitat de la Verge Maria:”Sóc
l’esclava del Senyor, que es faci en mi
segons la teva Paraula”.
Santa Teresa ens ensenya que la
pregària és l’ànima de l’apostolat
autèntic, de l’evangelització i de tota
renovació.La pregària és diàleg amb el Senyor
Jesús: «tratar de amistad con el que
sabemos que nos ama» i «ponerse en
soledad y mirarle [a Jesucristo] dentro
de sí, y no extrañarse de tan buen
huésped”.
De persones amb aquest diàleg amb
Déu han sorgit les millors “obres” de
l’Església. Recordem com a exemple
a la Madre Teresa de Calcuta. Tota
l’obra caritativa que duia terme en
jornades esgotadores començava amb
quatre hores de pregària.
Hem de convèncer-nos que sense vida
de pregària la nostra acció, per bona
que sigui, estarà “des-animada”.Les programacions pastorals, les
catequesis, la mateixa acció caritativa,
necessiten estar amarades de la
pregària per ser “efectives”.- Sense
una relació profunda amb el Senyor,
sense aquest diàleg d’amistat amb Ell
podem convertir la nostra acció en
“activisme”, la nostra ajuda en
“filantropia”, però no serà l’amor cristià
que és fruït d’aquella fe que actua per
la caritat.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Aquesta setmana comencem la
catequesis a tots els nivells:
1er. curs de COMUNIÓ: El dimecres o el
dijous (com hagin escollit els pares) a les 17’30
h.,
2n. curs de COMUNIÓ: El dilluns o el dimarts
(com hagin escollit els pares) a les 17’30 h.
1er.curs de CONFIRMACIÓ: El divendres, dia
18, a les 17’30 h.
2n. curs de CONFIRMACIÓ: El divendres, dia
18, a les 17’30 h.
Els llibres per a la Catequesis dels dos
cursos de Comunió es podem comprar a la
parròquia el mateix dia que comencem, tal com
deia a la carta que us varem enviar.

El diumenge vinent és EL DOMUND.
Celebrarem aquesta jornada en la que
recordem i preguem per tots els missioners i
missioneres els de lluny i els que anuncien
l’evangeli aquí al costat nostre.

Cada dilluns celebrem la missa demanant
per tots els malalts. Si coneixem algú que està
malalt podem pregar per aquesta persona,
nombrant-la a la missa o sense nombrar-la.

Cada dimecres pregarem a la missa pels
nostres familiars i amics. Som conscients que
l’amor al proïsme comença per aquells que Déu
a posat més a prop nostre. La missa oferta a
favor d’ells és un acte d’estimació molt gran.

El vostre rector

Diumenge XXVIII de durant l’any.

Que la vostra gràcia, Senyor, ens precedeixi i ens acompanyi
sempre i ens faci sollícits i constants en la pràctica del bé.

FE + CARIDAD = MISIÓN
Fe + Caridad. No es legítimo
separar, y menos, oponer, fe y
caridad, dos virtudes teologales
íntimamente unidas. “La existencia
cristiana consiste en un continuo
subir al monte del encuentro con Dios
para después volver a bajar, trayendo
el amor y la fuerza que derivan de
este, a fin de servir a nuestros
hermanos y hermanas con el mismo
amor de Dios” (Benedicto XVI).
Contemplación y acción están
llamadas a coexistir e integrarse. La
acogida salvífica de Dios, su gracia,
su perdón por la fe orienta y
promueve las obras de la caridad.

la Palabra de Dios, hacerle partícipe
de la Buena Nueva del Evangelio
[...]: la evangelización es la
promoción más alta e integral de la
persona humana” (íd.). El anuncio
del Evangelio se convierte en una
intervención de ayuda al prójimo,
justicia para los más pobres,
posibilidad
de
instrucción
y
asistencia médica, entre otras
implicaciones sociales.

= Misión. La mayor obra de caridad,
que nace de la fe, es la
evangelización. “Ninguna acción es
más benéfica y, por tanto, caritativa
hacia el prójimo que partir el pan de
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INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Calixto

14

Santa Teresa de Jesús

15

Santa Margarita de
Alacoque

16

San Ignacio de Antioquia

17

San Lucas, evangelista

18

San Pedro de Alcántara

19

Santa Irene

20

“El amor perfecto
tiene esta fuerza: que
olvidamos nuestro
contento para
contentar a quienes
amamos.”
Santa Teresa de Jesús

dilluns, 14

8,00 h Suf. Francisco i Odilia
19’30 h.

dimarts, 15

8,00 h
19’30 h En acció de gràcies família Montesó-Espuny
Suf. Jesús i Teresa
Suf. Victòria Celma

dimecres, 16

8,00 h.
19,30 h. Suf. Brígida Grau Sabaté (aniv.)
Suf. Difunts família De la Vega-Carrera

dijous, 17

8’00 h. Intenció particular
19’30 h. Suf. Josefa Gombau Arasa

divendres,18

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

dissabte, 19

8’00 h. Suf. Difunts família Adán-Morera
19’30 h. Suf. Difunts família Sauch-Montrós/Viladot-Castell

Diumenge, 20

9’00 h

Suf. José Palomo Zurita (aniv.)
Suf. José Luque
Per tot el poble
12’00 h. Suf. Josefa NIño Sánchez
Suf. Mª Cinta Pàfila
19’30 h. Suf. Joan Forés i familiars difunts

