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Del 8 al 14 de juny

PEREGRINAR
Peregrinar significa caminar vers una
meta (normalment religiosa) o vers un
lloc sagrat. El motiu per fer una
peregrinació potser per donar gràcies a
Déu, a la Verge Maria o a un Sant per
algun favor rebut. Potser també per
demanar l’ajuda de Déu per alguna
persona o situació concreta. Potser
penitencial, com a reparació pels
pecats comesos. També com a recerca
de Déu i del sentit de la vida.
La motivació triada i el lloc sagrat vers
on ens dirigim és el que dóna una
bellesa pròpia al camí i a la fatiga del
qui peregrina.
La peregrinació també és una escola
de vida. De fet el nostre passar per
aquest món no és més que una
peregrinació que té com a meta arribar
a la casa de Déu, al cel.
Mentre peregrinem, al igual que mentre
fem camí per la vida, notem a vegades
la duresa del camí i la temptació
d’abandonar-lo. Però el desig d’arribar
a la meta i la companyia dels qui fan
via amb nosaltres ens animen a
continuar i així, amb la caritat dels
germans, es recupera l’esperança i
s’enforteix la fe.
S’aprenen moltes coses en una
peregrinació!! Lliçons importants per la
vida i que recordarem sempre.. El
mestre és el Senyor, l’assignatura la
vida, el mètode és el camí i l’alumne
cadascú de nosaltres.
El dilluns farem una petita peregrinació
sota la mirada de la Verge Maria amb
l’advocació del Roser, de la Cinta, de
Montserrat, de la Providència i del Coll
de l’Alba..
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Peregrinació a peu del Roser al Coll
de l’Alba. El dilluns, dia 9, sortirem
puntualment a les 7’30 del matí des de davant
de l’església del Roser.
Els qui no puguin fer tot el tram podem
incorporar-se a Mig Camí o pujar en cotxe fins
dalt. Es necessita una certa preparació i hàbit
de caminar per fer tot el tros.
A les 10 serà la missa. Seguidament la pujada a
la creu per la benedicció del terme i a la tarda a
les 17 h. la processó.
Per aquest motiu aquest dilluns no hi haurà
missa de 8 del matí a l’Aliança.

Resultats de la recollida d’aliments del
passat divendres i dissabte.
Des de Càritas interparroquial ens informen que
de la recollida d’aliments per als més pobres es
que va fer els dies 30 i 31 de maig s’ha recollit
aquí al supermercat SPAR de Ferreries
(encarregat a la nostra parròquia) un total de
1.440 kg d’aliments. Lo que significa una “gran”
xifra.
El total de tots els supermercats de Tortosa ha
estat de 22.860 kg. –
Agraïm des d’aquí a tots els voluntaris i a tota
les persones que vareu col·laborar posant el
vostre granet de sorra en aquesta iniciativa que
fa bé al qui dóna i al qui rep.

Reunió del grup 30/40. El dimecres, dia 11
de juny a les 21 h. i al saló parroquial tindrem la
reunió quinzenal d’aquest grup d’aprofundiment
en la fe.

Peregrinació a Fàtima.- Està oberta la
inscripció per anar a Fàtima del 8 al 12 de
setembre. Els interessats passeu pel despatx
parroquial.,

El vostre rector

Diumenge de Pentecosta

Oh Déu, vós per mitjà del misteri que avui celebrem santifiqueu tota
l’Església, enmig de pobles i nacions. Vesseu arreu de la terra els dons de
l’Esperit Sant i repetiu en els cors dels qui creuen en vós allò que la vostra
bondat divina va obrar als mateixos inicis de la predicació de l’Evangeli.

¿POR QUÉ CELEBRAMOS LA DEDICACIÓN DE UNA IGLESIA?
Sabemos que en los Evangelios, Jesús,
más de una vez, habla de Su “Cuerpo”
como un templo. Al hacer esto, Él
transfiere el símbolo de identidad desde
el Templo de Jerusalén a Él mismo –
literalmente, a su propio “Cuerpo”.
San Pablo también, a menudo identifica
la comunidad de creyentes como “el
templo de Dios” y el lugar donde habita
el Espíritu Santo.
Por lo tanto, cuando conmemoramos la
Dedicación a una iglesia, entonces,
celebramos la construcción de esa
iglesia como un símbolo de nuestra
identidad más profunda: todos somos
“templos vivientes” de Dios, cada uno
de nosotros.

altares es una de las más solemnes
acciones litúrgicas. El lugar donde la
comunidad cristiana se reúne para escuchar
la palabra de Dios, elevar preces de
intercesión y de alabanza a Dios y,
principalmente, para celebrar los sagrados
misterios, y donde se reserva el Santísimo
Sacramento de la Eucaristía es imagen
peculiar de la Iglesia, templo de Dios,
edificado con piedras vivas; también el altar,
que el pueblo santo rodea para participar del
sacrificio del Señor y alimentarse con el
banquete celeste, es signo de Cristo,
sacerdote, hostia y altar de su mismo
sacrificio.
La dedicación de la iglesia supone para la
comunidad cristiana local el coronamiento de
una larga empresa de esfuerzos compartidos
por todos. Debe ser un día de fiesta, que no
puede pasar desapercibido, sino que debe
marcar un hito importante en la vida eclesial.
Y el aniversario de la Dedicación debe
aprovecharse para una concienciación más
responsable del papel activo que todos
tenemos en la iglesia.

En resumen, celebramos la
construcción de una iglesia como una
imagen de la Iglesia universal
construida con piedras vivientes que
somos las personas bautizadas.
El rito de la dedicación de iglesias y de

SANTORAL

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Efrén

9

San Críspulo

10

San Bernabé

11

Santa María Rosa Molas

12

San Antonio de Pádua

13

Santa Digna

14

Santísima Trinidad

15

«Quien llega a
probar cuán dulce
es Dios no puede
dejar de caminar en
su presencia».
Santa María Rosa Molas

dilluns,

9
19’30 h.

dimarts, 10

8,00 h
19’30 h Suf. Josep Favá

dimecres, 11

8,00 h.
19,30 h. Suf. Carmen Andreu Benet
Suf. Difunts família Casanova

dijous, 12

8,00 h. En acció de gràcies al Sagrat Cor de Jesús
Suf. Càndida Rosa Itarte Lon
19’30 h. Suf. Pepita Audí i José Aliau

divendres, 13

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

dissabte, 14

8,00 h.
19,30 h. Suf. Antonia Sarri
Suf. Difunts família Sauch-Montrós/Viladot-Castell

Diumenge, 15

9’00 h Per tot el poble
12,00 h. Suf. Victoria Celma
19’30 h.

