PARRÒQUIA DEL ROSER
Ferreries – Sant Vicent. TORTOSA
Del 22 al 28 de desembre

UN BON DESIG
Desitjar-nos un bon Nadal és un bon
desig perquè és voler per als altres
quelcom de bo en aquestes dates en
les que tenim més oportunitat d’estar
junts, de compartir temps i poder
escoltar i comunicar-nos.
Però és molt bon desig perquè el
Nadal és el naixement de Jesús, el Fill
de Déu fet home. I aquest naixement
és per poder quedar-se amb nosaltres i
salvar-nos.
El Nadal ens parla d’un desig de Déu
per trobar-se amb cadascú de
nosaltres. Ens parla d’encontre, de
comunió, de proximitat, d’intimitat.....
en definitiva d’amor.
Un bon Nadal és desitjar que Déu neixi
en l’altre, que ompli la seva vida i el
beneeixi. Que experimenti el que Déu
l’estima. Que noti que Déu el busca per
ajudar, per sanar, per salvar.
Déu no ha vingut de vacances a
aquest món. Ha vingut i ve a donar-se
Ell mateix per a que nosaltres visquem
amb plenitud la nostra existència.
Des del primer Nadal Déu és el
Emmanuel, el Déu-amb-nosaltres. Amb
tu i amb tots.
Ell s’apropa fins a fer-se un dels
nostres. Fem el possible per atansarnos a Ell.
El dia 24 a les 12 de la nit
començarem, amb la missa de mitjanit,
les celebracions del seu Naixement
que duraran tot el dia de Nadal amb les
misses corresponents.
Organitzem els nostres horaris per
poder celebrar l’eucaristia durant aquell
dia tant important . Us desitjo de cor un
BON I SANT NADAL.
El vostre Rector
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Per als xiquets i xiquetes dels dos
cursos de comunió.- El dilluns dia 23, de
11 a 12’30 h. a l’església assaig de nadales per
cantar a la missa del dia 25, el dia de Nadal:

CISTELLA DE NADAL.- El número premiat
és el nº 086. La persona agraciada amb el
premi, que porti el número a la parròquia i li
farem entrega de la cistella.-

Missa a la Catedral.. El diumenge 29 de
desembre, festa de la Sagrada Família, a les
18 h.Aquell diumenge no hi ha missa de les 19’30 a
la parròquia,

Funeral per Don Ricardo, cardenal
Carles.. Serà el dilluns dia 30 a la catedral, a
les 18 h.
A les 19’30 sí que hi haurà missa a la
parròquia.

ELS HORARIS DE LES
CELEBRACIONS d’aquestes festes de
Nadal els trobareu al darrera d’aquest
mateix full.

Les obres de la 1ª fase de reparació i
pintura de la nau central han costat
7.788 € . S’han recollit de donatius un total de
8.260 €. Amb els 472 € que han sobrat
comencem a fer un “raconet” per acabar de
pintar l’església. Ara queden per pintar l’altar
major, les naus laterals i el cor amb un
pressupost total d’uns 8.000 €.- Moltíssimes
gràcies a tots els qui heu col·laborat perquè,
amb poc més de 30 dies, hem pogut pagar la
primera fase.

Diumenge IV d’Advent

Infoneu, Senyor, la vostra gràcia en els nostres cors, i feu que els qui, per
l’anunci de l’àngel, hem conegut l’encarnació de Jesucrist, el vostre Fill,
siguem conduïts, per la seva passió i la seva creu a la glòria de la resurrecció

HORARI DE CELEBRACIONS D’AQUESTES FESTES DE NADAL
- Els dies feiners, com sempre, a les 8’00h. Missa a l’Aliança
i a les 19’30 h. Missa a la Parròquia. (menys el dia 24)

DIA 24 de desembre (dimarts)
- a les 8 h .- Missa a la capella de l’Aliança
- a les 24 h. MISSA DEL NAIXEMENT DE JESUCRIST.
(MISSA DEL GALL)
DIA 25 de desembre .- NADAL.- (dimecres)
A les 10 h. Missa de Nadal a la Parròquia
A les 12 h. Missa de Nadal a la Parròquia
A les 19’30 h. Missa de Nadal a la Parròquia.

DIA 26 desembre.- St. Esteve (dijous)
A les 8 h. a l’Aliança
A les 19’30 h. a la Parròquia
Dia 29 de desembre.-Diumenge de la SAGRADA FAMÍLIA
A les 9 h. a la parròquia
A les 12 h. a la parròquia
A les 18 h. A LA CATEDRAL

Dia 1 de gener.- CAP D’ANY.A les 10 h. a la parròquia
A les 12 h. a la parròquia: MISSA D’INICI DEL CENTENARI
A les 19’30 h. a la parròquia
Dia 5 de gener.- diumenge.
9’ 00 h Missa a la parròquia
12’00 h. Missa a la parròquia
16’30 h. Pessebre vivent a la façana de l’església
18’00h. Arribada dels Reis Mags i adoració al
Nen Jesús.
19’30 h. Missa a la parròquia
Dia 6 de gener.- REIS.
Misses a les 9 h, a les 12 h. i a les 19’30 h.

