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I L’ACOMPANYÀ ON ESTAVA JESÚS
“I l’acompanyà on estava Jesús”
(Jo.1,42). L’apòstol Andreu després de
trobar-se amb Jesús, pres de l’alegria i
de l’impacte de la trobada, va a buscar
al seu germà Simó i, no en té prou en
contar-li el que li ha passat, sinó que
agafa el seu germà i el porta on estava
Jesús.
És la trobada personal amb el Senyor
la que és capaç de canviar-nos la vida
a millor. No hi ha prou en contar-ho de
paraula, si podem hem d’acompanyar
a les persones a trobar-se
personalment amb Jesús.
Aquest divendres i dissabte tindrem
una oportunitat magnífica per fer com
l’apòstol Andreu. A quants “germans”
podem invitar a venir a veure, a estar
una estona amb Jesús?.
Siguem valents i animosos a l’hora de
fer la proposta. No ens deixem vèncer
per la covardia, per la vergonya o per
un fals respecte humà. L’Esperit Sant
està a favor nostre i està en el cor
d’aquells que invitarem.
Qui sap si, fruït d’aquesta estona amb
Jesús, aquelles persones que
convidem reben una gràcia especial de
Déu que els ajuda en les seves vides?
També tindrem l’oportunitat de
confessar-nos els qui ho vulguin.
Aquelles 24 hores parem el ritme
habitual que portem els altres dies per
estar més temps amb el Senyor.
“Busqueu el Senyor, ara que es deixa
trobar. Invoquem-lo, ara que és a
prop”. (Is.55, 6)
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Setmana de Cinema Espiritual.- Del dia
9 al 13 de març a Tortosa, Amposta i Benicarló
tindrà lloc aquesta iniciativa que busca apropar
el cinema amb visió transcendent a tots els
públics. A part de les sessions matinals, aquí a
Tortosa, tenim l’oportunitat de veure una bona
pel·lícula:”Marie Heurtin”, el dimecres dia 11 a
les 20 h. i al Patronat.

Grup 30/40. Aquesta setmana la nostra
reunió serà a les 20 h. al Patronat per participar
en la sessió de cinema espiritual i després per
concretar alguns aspectes de la pregària del dia
13 i 14.

24 hores per al Senyor.- El divendres dia
13, amb la santa Missa a les 19’30 h,
començarà la pregària “24 hores per al Senyor”.
Tota la nit del divendres i tot el dissabte fins a
les 19’30 estarà exposat Jesús, el Senyor, en el
Santíssim Sagrament.
Tenim l’oportunitat d’estar una bona estona a la
presència del Senyor, en el silenci i la pregària.
Aprofitem-ho! Que aquests dies puguem deixar
les nostres coses per estar més temps amb el
Senyor, ben segur que ens serà profitós.
Convideu a familiars, amics i veïns, a que
passin un moment per l’església.- És un dels
millors regals que els podeu fer.

Recés parroquial de Quaresma. Com
cada any, per Quaresma, la parròquia prepara
un recés espiritual. Serà el dissabte 21 de març,
a les 10 del matí i a les Teresianes de Jesús.
Reserveu la data i els qui vulgueu venir passeu
a apuntar-vos pel despatx. També hi ha la
possibilitat de quedar-nos a dinar els qui
vulguin.

El vostre Rector

Diumenge III de Quaresma
Oh Déu, Pare de misericòrdia i font de tota bondat, vós ens heu ensenyat que el dejuni, l’oració
i l’almoina són remei per a les nostres culpes; escolteu la nostra humil confessió: que els qui ens
sentim afeixugats per la nostra consciència, ens vegem alleujats per la vostra misericòrdia.

SOBRE EL VALOR DE LA MISA
“1. Todavía no te he hablado del sol de las
prácticas espirituales, que es el santísimo,
sagrado y muy excelso sacrificio y sacramento
de la Misa, centro de la religión cristiana,
corazón de la devoción, alma de la piedad,
misterio inefable, que comprende el abismo de
la caridad divina, y por el cual Dios, uniéndose
realmente a nosotros, nos comunica
magníficamente sus gracias y favores.

2. La oración, hecha en unión de este divino
sacrificio, tiene una fuerza indecible, de suerte,
Filotea, que, por él, el alma abunda en
celestiales favores, porque se apoya en su
Amado, el cual la llena tanto de perfumes y
suavidades espirituales, que la hace
semejante a una columna de humo de leña
aromática, de mirra, de incienso y de todas las
esencias olorosas, como se dice en el Cantar
de los Cantares.
3. Haz, pues, todos los esfuerzos posibles,
para asistir todos los días a la santa Misa, con
el fin de ofrecer.. con el sacerdote, el sacrificio
de tu Redentor a Dios, su Padre, por ti y por
toda la Iglesia. Los ángeles, como dice San
Juan Crisóstomo, siempre están allí presentes,

SANTORAL

4. Si forzosamente obligada, no puedes asistir a
la celebración de este augusto sacrificio, con
una presencia real, es menester que, a lo
menos' lleves allí tu corazón, para asistir de una
manera espiritual. A cualquiera hora de la
mañana ve a la iglesia en espíritu, si no puedes
ir de otra manera; une tu intención a la de todos
los cristianos, y, en el lugar donde te encuentres,
haz los mismos actos interiores que harías, si
estuvieses realmente presente a la celebración
de la santa Misa en alguna iglesia.”
(San Francisco de Sales. Introducción a la vida devota.
Segunda parte. Cap. XIV. De la santa Misa y cómo se ha
de oír)

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

Santa Francisca
Romana

9

San Cayo

10

San Ramiro

11

San Maximiliano

12

San Rodrigo

13

Santa Matilde

14

San Raimundo de Fitero

15

dilluns,

9

“En todo
amar y
servir”

8’00 h.
19’30 h.

dimarts, 10

8,00 h Pels qui reben a casa la capella de la Milagrosa
19’30 h

dimecres, 11

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

dijous,

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

12

.
divendres, 13

San Ignacio de Loyola

en gran número, para honrar este santo misterio;
y nosotros, juntándonos a ellos y con la misma
intención, forzosamente hemos de recibir
muchas influencias favorables de esta
compañía. Los coros de la Iglesia militante, se
unen y se juntan con Nuestro Señor, en este
divino acto, para cautivar en Él, con Él y por Él,
el corazón de Dios Padre, y para hacer
enteramente nuestra su misericordia. ¡ Qué
dicha para el alma aportar devotamente sus
afectos para un bien tan precioso y deseable!

8,00 h
19’30 h Suf. Antonio Royo
Suf. Maria Caro i familiars difunts
Suf. Rosa Mª Andrade Rosales (aniv.)

dissabte, 14

8,00 h.
19,30 h. Suf. Mª Elena Nicolau

Diumenge, 15

9’00 h Per tot el poble
12,00 h. Suf. Victoria Celma
19’30 h. Suf. Tomás Albesa Fabregat (aniv.)

