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Del 13 al 19 de juliol

GRÀCIES
Encara amb el goig ben viu de la festa
d’ahir, dia 11, em disposo a escriure el
full parroquial de la setmana.
El primer que tinc al cor i al cap és una
acció de gràcies efusiva a Déu que ens
ha permès celebrar el dia del Centenari
de la dedicació del nostre temple amb
tanta joia,
Gràcies a tots els qui, d’una manera o
altra, heu col·laborat amb la vostra
ajuda i la vostra presència als actes
perquè fos una jornada inoblidable
viscuda amb caliu de família. Una
diada solemníssima, amb signes
senzills però molt dignes i expressius.
Gràcies a l’associació de veïns del
nostre barri per la seva gran
col·laboració en aquesta festa i en tot
el Centenari. Gràcies a totes les
autoritats i a les altres associacions i
entitats presents al barri per la seva
assistència i suport. Entre tots podem
fer coses grans!.
Però el Centenari no s’acaba. Durarà
fins el 31 de desembre i tindrem altres
oportunitats per trobar-nos i celebrar la
joia de la fe i l’alegria de sentir-nos
units en la germanor. Actes,
celebracions, activitats diverses ens
permetran enfortir els llaços d’amistat i
de comunió.
La propera festa de la Mare de Déu del
Carme, el diumenge vinent dia 20, i la
peregrinació a Fàtima del setembre
són els més imminents.
Després vindran les festes de la Mare
de Déu del Roser que aquest any
tindran també un relleu molt especial
dins del marc del centenari. Acabo
amb el mateix sentiment: GRÀCIES!!

any 2014

 977-50.01.30

nª 304

AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Reunió del Consell de Pastoral
parroquial.. El dilluns, dia 14, a les 20 h. i al
Saló parroquial ens trobarem els membres del
Consell de Pastoral per preparar la festa del
Carme que celebrarem, si Déu vol, el diumenge
vinent dia 20.

Festa de Sant Cristòfol. El dissabte, dia
19, el Montepio de Conductors celebra la festa
del seu patró: Sant Cristòfol.- A les 20 h. tindrà
lloc la Santa Missa i seguidament la benedicció
dels vehicles davant del local del Montepio, a la
Rambla Catalunya com tots els anys.
La missa de la tarda del dissabte vinent dia
19 serà a les 20 h. per la festa de Sant
Cristòfol.

Festa de la Mare de Déu del
Carme.- El diumenge dia 20 de juliol
celebrarem la festa de la Mare de Déu del
Carme tant lligada a les arrels del nostre
barri de Ferreries.A les 18’30. Processó pel riu. (sortida des de
l’embarcador del club de Rem)
A les 19’00 Rebuda al Passeig de l’Ebre i
processó fins l’Església.
A les 19’30 Missa en honor de la Mare de
Déu del Carme.

A l’acabar la missa imposarem l’escapulari
als nens i nenes batejats aquest any, als qui
han fet la Comunió aquest mes de juny i a
les persones de qualsevol edat que encara
no l’hagin rebut.

El vostre rector

Diumenge XV del Temps de durant l’any

Oh Déu que feu veure als esgarriats la llum de la vostra veritat, perquè
puguin trobar el bon camí; concediu als qui es professen cristians de
rebutjar el que és contrari a aquest nom i de seguir el que li escau.

LA VIRGEN DEL CARMEN: ESTRELLA DE LOS MARES
Desde aquellos eremitas que se
establecieron en el monte Carmelo, los
Carmelitas se han distinguido por su
profunda devoción a la Santísima
Virgen, interpretando la nube que vio el
criado de Elías: "Sube del mar una
nubecilla como la palma de la mano"
(1Re 18,44), como un símbolo de la
Virgen María. Como los antiguos
marineros, que leían las estrellas para
marcar su rumbo en el océano, María
como estrella del mar, nos guía por las
aguas difíciles del mundo, hacia el
puerto seguro que es Cristo.
Cuando Palestina fue invadida por los
sarracenos, los Carmelitas tuvieron que
abandonar el Monte Carmelo. Una
tarde gozosa, mientras cantaban la
Salve, se les apareció la Virgen y les
prometió que sería su Estrella del Mar,
por la analogía de la belleza del Monte
Carmelo que se alza como una estrella
junto al mar Mediterráneo, dando
cumplimiento a la profecía de Zacarías:
"Aquel día se unirán al Señor muchos
pueblos y se harán pueblo mío"
(Zacarías 7,14).

SANTORAL

La Orden se difundió por Europa, y la
Estrella del Mar les acompañó en la
propagación de la orden por el mundo, y el
pueblo les llamaba "Hermanos de Nuestra
Señora del Monte Carmelo". En su profesión
religiosa se consagraban a Dios y a María, y
tomaban el hábito en su honor, como un
recordatorio de que sus vidas le pertenecían
a ella, y por ella a Cristo.
Año 1246. Inglaterra. Simón Stock,
nombrado general de la Orden Carmelitana,
comprendió que, sin una intervención de la
Virgen, la Orden se extinguiría pronto. En
esta situación de angustia, recurrió a María,
a la que llamó "Flor del Carmelo" y "Estrella
del Mar" y puso la Orden bajo su amparo, y
le suplicó su protección para toda la
comunidad. En respuesta a su oración, el 16
de julio de 1251 se le apareció la Virgen y le
dio el escapulario para la Orden con la
siguiente promesa: "Este debe ser un signo
y privilegio para ti y para todos los
Carmelitas: quien muera con el escapulario
no sufrirá el fuego eterno".

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Camilo de Lelis

14

San Buenaventura

15

Ntra. Sra. del Carmen

16

San Alejo

17

Santa Marina

18

Santas Justa y Rufina

19

Santa Margarita

20

“NO SER AMADO
ES UNA SIMPLE
DESVENTURA.
LA VERDADERA
DESGRACIA ES NO
SABER AMAR.”
Albert Camús

DIFUSIÓN DE LA ORDEN

dilluns,

14

8’00 h. Suf. Maria Serra
19’30 h.

dimarts, 15

8,00 h Suf. Maria Serra
19’30 h Suf. Victoria Celma

dimecres, 16

8,00 h. Suf. Camen Carbó
Suf. Maria Serra
19,30 h. Suf. Hna. Teresa Baró Serres (aniv.)
Suf. Carmen Vázquez Corbatón
Suf. Carmen Audí
Suf. Difunts família De la Vega-Carrera

dijous, 17

8,00 h. Suf. Maria Serra
19’30 h. Pels joves

divendres, 18

8,00 h. Suf. Maria Serra
19’30 h

dissabte, 19

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

Diumenge, 20

9’00 h Suf. José Carles Carles
Suf. Maria Serra
12,00 h. En acció de gràcies per 50 anys de matrimoni
19’30 h. Suf. Pepita Niño Sánchez
Suf. Joan Forés i familiars difunts.

