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Del 4 al 10 de gener

GRÀCIES GERMANES!
La vida està plena de benvingudes i
comiats. Ho hem experimentat tantes
vegades!. Tanmateix el comiat sempre dol.
La separació de les persones que formem
part de la nostra vida sempre ens costa i
això és signe de la nostra estima.
La comunitat de germanes Carmelites
Missioneres marxen de la nostra
parròquia, de la nostra ciutat , de la nostra
diòcesi.
Després de 64 anys de servei a la
parròquia i als malalts de la clínica de
l’Aliança , les superiores d’aquest ordre
han decidit suprimir aquesta comunitat.
A la parròquia, al barri de Ferreries, les
trobarem a faltar, no només pel seu treball
i entrega incansables , sinó que, com a
persones consagrades, eren un signe que
ens recordava a tots que Déu és capaç
d’omplir tota una vida de felicitat i elles
s’han fet estimar amb la seva presència
humil i servicial.
No és una festa el seu comiat, ni per la
parròquia, ni pel barri , ni per la ciutat ni
per la diòcesi . Podem entendre les raons
que han portat a aquesta determinació
però ens dol perquè estimem la vida
consagrada dins l’Església i perquè
estimem a aquestes germanes que han
compartit tanta vida amb tots nosaltres..
En nom propi i de tota la parròquia us
diem: Gràcies Germanes, a totes les que
heu passat per aquí en aquests 64 anys.
Gràcies per la vostra vida entregada a Déu
i a nosaltres, pel vostre testimoni de vida i
per la vostra pregària que esperem que
continuareu a favor nostre.
El dissabte dia 10, a les19’.30 h.
celebrarem la Missa, presidits pel Sr.
Bisbe i, encara que amb tristesa, donarem
gràcies a Déu per la vostra estada entre
nosaltres i per tot el bé que ens heu fet .
Units en Crist. Gràcies Germanes!!!
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
PESSEBRE VIVIENT I REBUDA DELS
REIS MAGS . El dilluns dia 5,
16’00 Ja estaran totes les escenes muntades
per ser visitades:“Pessebre” (façana
principal de l’església) “Anunciació de
l’àngel a Maria” a la porta lateral de
l’església (c/ Alcanar).-

16’45 A la plaça Pius XII, “Anunciació als
pastors” amb els nens i nenes dels dos
cursos de comunió i els qui vulguin venir
vestits de pastorets.
Seguidament comitiva fins al pessebre
per fer l’Adoració dels Pastors al Nen
Jesús.

17’15 Repartició de XOCOLATA mentre
esperem l’arribada dels Reis pel riu Ebre.

18’00 Adoració dels Reis Mags al Nen Jesús,a l a
façana principal de l’església. Paraules de
benvinguda als Reis i seguidament la
comitiva reial continuarà el seu recorregut
com de costum.

Dia de Reis és festa de precepte i les misses tenen
el mateix horari que els diumenges.

Missa de comiat de les Germanes
Carmelites Missioneres.- El dissabte, dia 10 de
gener a les 19’30 h. i presidits pel Sr. Bisbe ens
unirem en l’Eucaristia de comiat de les Germanes.
Tota la parròquia està convocada a aquest acte tant
emotiu.

Càritas Interparroquial.- Com a fruit de
fraternitat del Centenari hem entregat a Càritas
Interparroquial 2.400 € destinats a pagar tot un mes
el dinar de les persones que van al menjador social.

El vostre Rector

Diumenge II del temps de Nadal

Déu omnipotent i etern, que sou la llum del creients, santifiqueu el món amb la
vostra glòria i manifesteu-vos a tots els pobles, amb l’escalf de la vostra llum.

ALIMENTS RECOLLITS PER A CÀRITAS
1.

Sucre

16 kilos

14.

Oli

55 litres

2.

Llegum pot

42 pots

15.

Llet

107 litres

3.

Arròs

40 kilos

16.

Cafè(Nescafé)

1 unitat

4.

Pasta

21 paquets

17.

Embotit

1 unitat

5.

Torró

21 barretes

6.

Tonyina

13 llaunes

7.

Sardines

10 llaunes

8.

Llet condensada

9.

Pots fruita

10.

Farina

7 paquets

11.

Llegum sec

9 paquets

12.

Colacao

6 pots

13.

Galetes

2 pots
11 pots

32 capses

SANTORAL

TOTAL…….

394 unitats.

Durant el temps de l’Advent del 2014 hem
recollit tots aquests aliments que us hem
detallat a dalt i que, un cop classificats,
han estat entregats a Càritas
Interparroquial de Tortosa per a que els
distribueixi entre la gent més necessitada
de la nostra ciutat.
Gràcies a tots els que, una vegada més,
heu aportat el que heu pogut perquè
algunes famílies tinguéssim una alegria
aquest Nadal.

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Simeón Estilita

5

Epifania del Señor

6

San Raimundo de Peñafort

7

San Severino

8

San Eulogio de Córdoba

9

San Nicanor

10

San Higinio

11

dilluns,

5

dimarts, 6

¡Cuan triste
es, Dios mío,
la vida sin ti!

8’00 h. Suf. Carmen Armengol Conesa
19’30 h. Suf. Mª Cinta Blanch
9,00 h
12’00 h. Per tot el poble
19’30 h Suf. José Aleixandri Piñol
Suf. Mª Cinta Benet Beltrán

dimecres, 7

8,00 h.
19,30 h. Suf. Carmen Vázquez Corbatón

dijous,

8,00 h.
19’30 h

8

.
divendres, 9

Santa Teresa de Jesús

_______________________

8,00 h
19’30 h

dissabte, 10

8,00 h.
19,30 h. Suf. Federico i Ramon
Suf. José Pàfila Estupiñá

Diumenge, 11

9’00 h Per tot el poble
12,00 h. Suf. Francisco Curto Roselló (aniv.)
19’30 h. Suf. Carmen Andreu Benet
Suf. Difunts família Casanova

