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Del 27 de setembre al 4 d’octubre

EL ROSER DEL CENTENARI
Un altre any ens disposem a celebrar
la festa de la Mare de Déu del Roser,
però aquesta vegada amb un caire
especial..
Estem encara dins de les celebracions
del Centenari i la festa de la nostra
Mare volem que tingui un relleu més
gran. Per això hem organitzar uns
quants actes previs al dia 5 i que volem
viure’ls com una ofrena a Santa Maria
en l’advocació del Rosari.
Tot el mes d’octubre està dedicat a la
pregària del Rosari. Tant de bo que
ens ajudi a comprendre millor i a
estimar més aquesta devoció que ens
ve per indicació de la mateixa Mare de
Déu. Una pregària que està a l’abast
de tothom. És senzilla i profunda. És
pregària meditativa i vocal. És oració
de confiança en la intercessió de
Maria. Es contemplació de la vida de
Jesús amb els ulls de la Mare.
El Rosari és font de moltes gràcies, de
moltes victòries de molts miracles..
El Rosari és, podríem dir: l’evangeli
resumit.
Cal resar-lo sense presa. Procurant
meditar cada misteri que enunciem.
Cal no oblidar que estem parlant amb
Déu i amb la seva Mare quan resem el
Rosari. No ha d’esser mai una pregària
mecànica i rutinària.
Quanta pau han trobat moltes
persones amb aquesta oració. Quantes
gràcies han rebut qui amb devoció el
prega cada dia.
La Verge, tant a Fàtima com a
Lourdes, ens demana que resem el
rosari. Que des d’aquesta parròquia
dedicada a ella s’entengui arreu
aquesta devoció,
El vostre rector

 977-50.01.30

any 2014

nª 310

AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Reunió del Consell de pastoral parroquial.
El dilluns, dia 29, a les 20 h. i al Saló Parroquial ens
trobarem els membres del consell parroquial per
preparar la festa de la Mare de Déu del Roser.

Tridu a la Mare de Déu del Roser. Serà els
dies 2, 3 i 4 d’octubre. Començarà amb el Sant
Rosari, seguirà amb l’oració pròpia del dia i clourem
amb la Santa Missa. Ens prepararem així per celebrar
amb molt de goig la festa el diumenge dia 5.

Conferència de Mn. Salvador Ballester.
Serà el divendres, dia 3 d’octubre, a les 20 h., i a
l’església.- El tema interessant de la conferència és
“conèixer el significat del temple”.

Rosari via verda (RVV). El dissabte, dia 4
d’octubre a les 8’30 h, sortirem des de davant
l’església per anar a buscar la via verda on, tot
caminant, pregarem amb el Rosari.

Concert de l’Orfeó Tortosí.- El dissabte, dia 4,
a les 20 h. i a l’església tindrem el goig de gaudir
d’un meravellós concert de L’Orfeó amb motiu del
Centenari.

Festa de la Mare de Déu del Roser.- El
diumenge dia 5 d’octubre, a les 19’30 celebrarem
amb gran solemnitat la festa de la Mare de Déu del
Roser amb la Santa Missa i seguidament la processó
dels fanalets acompanyant la imatge de la Mare de
Déu.- En aquest any del centenari l’hem de viure
amb especial emoció.- Preparem ja els fanalets per
portar-los aquest dia,

Venda de fanalets per la processó. Estaran a
la venda els dies 2, 3, 4 i 5 d’octubre a l’església.,
fins que s’acabin les existències.

Diumenge XXVI del Temps de durant l’any

Oh Déu, mai no manifesteu tant la vostra omnipotència com quan perdoneu i
us compadiu; enriquiu-nos amb els dons de la vostra gràcia, per tal que,
corrent cap al terme promès esdevinguem hereus dels bens celestials.

EL ROSARIO
La palabra Rosario significa "Corona de Rosas".
Nuestra Señora ha revelado a varias personas que
cada vez que dicen el Ave María le están dando a
Ella una hermosa rosa y que cada Rosario completo
le hace una corona de rosas. La rosa es la reina de
las flores, y así el Rosario es la rosa de todas las
devociones, y por ello la más importante de todas.

El Rosario esta compuesto de dos elementos:
oración mental y oración verbal.

En el Santo Rosario la oración mental no es otra
cosa que la meditación sobre los principales
misterios o hechos de la vida, muerte y gloria de
Jesucristo y de su Santísima Madre. Estos quince
misterios originales se han dividido en tres grupos:
Gozosos, Dolorosos y Gloriosos. En 2002 su
Santidad Juan Pablo II agregó los Misterios
Luminosos.
La oración verbal consiste en recitar quince
decenas (Rosario completo) o cinco decenas del
Ave María, cada decena encabezada por un Padre
Nuestro, mientras meditamos sobre los misterios del
Rosario.

La Santa Iglesia recibió el Rosario en su forma con
15 misterios en el año 1214 de una forma
milagrosa: cuando Nuestra Señora se apareciera a
Santo Domingo y se lo entregara como un arma
poderosa para la conversión de los herejes y otros

SANTORAL

pecadores de esos tiempos. Desde entonces su
devoción se propagó rápidamente alrededor del
mundo con increíbles y milagrosos resultados. Se reza
así: I

1. Hacer la Señal de la Cruz
2. Se dice: “Señor, ábreme los labios y mi boca
proclamará tu alabanza. Dios mío ven en mi auxilio.
Señor date prisa en socorrerme.”

3.Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo…...
.4.Anunciar el primer Misterio del Rosario de ese día
y recitar un Padre Nuestro en la siguiente cuenta
grande. Los Misterios Gozosos son meditados los
lunes y sabados, los domingos de Adviento y
domingos después de la Epifanía hasta la Cuaresma.
Los misterios Dolorosos son meditados los martes y
viernes, y los domingos en Cuaresma. Los misterios
Gloriosos son meditados los miércoles y domingos.
Los misterios Luminosos son meditados los jueves.

5 En cada una de las diez siguientes cuentas
pequeñas (una decena) recitar un Ave María mientras
se reflexiona en el misterio

6.Recitar un Gloria luego de las diez Ave Marías.
También se puede rezar la oración de Fátima.
Las otras decenas se rezan de la misma manera,

7.Cuando se ha concluido el quinto misterio el
Rosario suele terminarse con el rezo del Salve Reina
y Madre… Y también si se quiere se recitan las
letanías."ROSARIUM VIRGINIS MARIAE""ROSARIUM
VIRGINIS MARIAE""ROSARIUM VIRGINIS
MARIAE""ROSARIUM VIRGINIS MARIAE"

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

Santos Arcángeles Miguel,
Gabriel y Rafael

29

dilluns,

San Jerónimo

30

dimarts, 30

8,00 h Suf. Emeterio Romero
19’30 h Suf. José Baiges Vidiella i Guadalupe Aragó
Suf. Domingo Montesó March (aniv.)

dimecres, 1

8,00 h. En acció de gràcies a St. Antoni de Pádua
Suf. Jesús Morera, sacerdote
19,30 h. Suf. Francisco Martínez Ralla (aniv.)

dijous, 2

8,00 h.
19300 h. Suf. Andrés Subirats Lleixà

divendres, 3

8,00 h.
19’30 h Suf. Fidel Celma

dissabte, 4

8,00 h. Suf. Candida Rosa Itarte Lon
19,30 h. Suf. Francesc Serral

Santa Teresita del Niño Jesús

1

Santos Ángeles de la Guarda

2

San Francisco de Borja

3

San Francisco de Asís

4

Santa Cariritna

5

"Yo nunca aconsejo nada
a nadie sin haberme
encomendado a la Virgen
Santísima. Ella es la que
hace que las palabras que
digo tengan eficacia en
los que las escuchan”
(Santa Teresuta del NIño Jesús)

29

8’00 h. Suf. Emeterio Romero
19’30 h. Suf. José Lafarga Fabregat

Suf. Difunts família Albiol-Fraile
Suf. Difunts família Prada-Nicolau

Diumenge, 5

9’00 h

Suf. Pedro Belloví
Suf. Mariano Vinaixa
12,00 h. Suf. Segismundo Castellà Blanch (aniv.)
19’30 h. Suf. Francisco Roig i Fancisco López
Suf. Bautista Castell Balada (aniv.)
Suf. Mª Cinta Blanch

