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LES FESTES DEL BARRI
Un any més, a l’apropar-se el dia de Sant Joan, el
nostre barri de Ferreries-Sant Vicent es disposa a
celebrar les seves festes. Unes festes ben
preparades, treballades i organitzades per l’Associació
de Veïns que volen oferir-nos uns dies d’alegria i
convivència, un espai i un temps per trobar-nos entre
nosaltres i enfortir la relació, la comunicació i l’amistat.
Fa un any que el nostre temple parroquial del Roser
celebrava el seu Centenari i aquestes festes del barri
es van emmarcar, per iniciativa de la Junta de
l’Associació, dins d’aquest esdeveniment. Moltes van
ser les ocasions per compartir celebracions de tot
tipus: religioses, culturals i recreatives en un clima de
collaboració mútua i de germanor sincera. Des d’aquí
vull tornar a agrair a l’Associació de Veïns tot el seu
suport i participació en els actes del Centenari.
Ara aquest temple del Roser, emblema del barri i
també de tota la ciutat de Tortosa, a punt de celebrar
el 101 aniversari, serà també testimoni de les nostres
festes d’aquest any i la parròquia, que és aquesta
família de fe que es reuneix al temple, vol collaborar,
participar i promoure la trobada entre les persones, la
festa sana que refà el cor humà i la joia autèntica que
surt del cor habitat per Déu. “La parròquia és la
mateixa Església que viu entre les cases dels seus fills
i filles.... una casa oberta a tots i al servei de tots” com
deia Sant Joan Pau II.
Participem en els actes d’aquestes festes, donem-nos
l’oportunitat de trobar-nos, de poder parlar i riure junts,
compartir i conèixer-nos millor i augmentarà la nostra
germanor.
Fem del nostre barri un espai acollidor, familiar i ben
proper. Que tots els qui hi vivim ens sentim agust i que
els qui venen de fora s’hi troben bé. Enfortim els
lligams i la collaboració entre totes les entitats i, a la
missa del dia 24, donem gràcies per a Déu per poder
celebrar la festa i viure en aquest barri de FerreriesSant Vicent.
Que la Mare de Déu, en les advocacions del Carme i
del Roser, i Sant Vicent Ferrer preguin per nosaltres
perquè tinguem unes bones festes i augmenti la
germanor entre tots els veïns i veïnes del nostre barri.

AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Lectio Divina.- El dilluns dia 15, a les 20 h. i
al saló parroquial tindrem la reunió quinzenal
d’aquest grup que està obert a tothom que
vulgui venir.

Grup d’oració i amistat.- El dimecres, dia
17, a les 16 h. i a la capella de la clínica Terres
de l’Ebre (Alianza), tindrà lloc la reunió mensual
del grup`d’Oració i amistat de la nostra
parròquia,

Trobada de Vida Creixent.- El dissabte,
dia 20 tindrem el goig d’acollir a la nostra
parròquia la Jornada Diocesana de fi de curs
del Moviment Vida Creixent.- A les 10 h. es
l’arribada i acollida, sobre les 11 h. hi haurà el
moment de formació amb el darrer tema
d’aquest curs. I a les 12’30 la Santa Missa.
Tothom que vulgui pot venir.

Concert de l’Orfeó Tortosí.- El mateix
dissabte, dia 20, a l’acabar la missa de les
19’30 podem gaudir del Concert de l’Orfeó
Tortosí que, amb motiu del seu 110 aniversari
celebraran a la nostra parròquia.- Des d’aquí
els felicitem per aquest esdeveniment i els
animem a continuar portant cultura, il·lusió i joia
amb els seus cants.

Viatge-peregrinacó a Asís i Roma. Està
oberta la inscripció per participar d’aquesta
peregrinació que organitza la parròquia per als
dies 24 al 29 d’agost. Els qui tingueu intenció
d’anar-hi cal dir-ho el més prompte possible per
saber si podem completar les places
necessàries. Al ser el viatge amb avió ho hem
d’organitzar més prompte. Si voleu més
informació passeu pel despatx parroquial

El vostre Rector

Diumenge XI de durant l’any
Oh Déu fortalesa dels qui esperen en vós, acolliu les nostres súpliques; i ja que sense
vós no pot res la nostra feblesa, auxilieu-nos sempre amb la vostra gràcia, perquè,
complint els vostres manaments, us siguin plaents les nostres intencions i les nostres
obres

Siete frases para mejorar la comunicación con la familia
pleno calor humano.

.
1.- Te Amo

4.- Perdóname, me equivoqué
Ningún ser humano puede sentirse
realmente feliz hasta escuchar que alguien
le diga: “te amo”. Atrévete a decirlo a la
otra persona, a tu cónyuge, a tus padres, a
tus hermanos, a tus hijos, si es que nunca
lo has hecho, haz la prueba y verás el
resultado.
2.- Te Admiro
En la familia, cada miembro tiene alguna
cualidad o habilidad que merece
reconocimiento: Todos, en algún momento,
sentimos la necesidad de que se nos
reconozca algún logro o meta alcanzada…
¿Cuándo fue la última vez que le dijiste
esto a alguien?
3.- ¡Gracias!
Una necesidad básica del ser humano es la
de ser apreciado. No hay mejor forma de
decir a una persona que es importante lo
que hace por nosotros, que expresarle un
¡gracias!, no en forma mecánica, sino con

SANTORAL

Decir esto no es tan fácil, sin embargo,
cuando cometas un error que ofenda o
perjudique a otras personas, aprende a decir
con madurez: “perdóname, me equivoqué”.
5.- Ayúdame, te necesito
Cuando no podemos o no queremos admitir
o expresar nuestra fragilidad o necesidad de
otros, estamos en un grave problema. No te
reprimas. ¡Pide ayuda! Que también son muy
importantes las palabras.
6.- ¡Te escucho…háblame de tí!
¿Cuántas veces le has dicho a algún
miembro de tu familia: “A ver, háblame, qué
te pasa?”. Tal vez muchos problemas y mal
entendidos se resolverían si tan sólo
escuchásemos lo Que nos tratan de decir.
7.- ¡Eres especial!
Es importante hacerles saber a tus seres
queridos cuanto ellos significan para ti

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

Santa Maria MIcaela

15

San Aureliano

16

San Ismael

17

San Germán

18

San Romualdo

19

Santa Florentina

20

San Luís Gonzága

21

"Hemos de pensar que
los que sostienen
opiniones contrarias a
las nuestras no son
necesariamente
bárbaros; muchos saben
usar la razón tan bien
como nosotros y hasta
mejor." René Descartes

dilluns, 15

8’00 h. Suf. Ànimes oblidades del purgatori
19’30 h. Suf- Victoria Celma
Suf. Ana Mª Flos Anglés (aniv.)

dimarts, 16

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

dimecres, 17

8,00 h. Suf. Juan Antonio Serral i Francesc Serral
19,30 h. En acció de gràcies a la Mare de Déu del Roser

dijous, 18

8,00 h. Suf. Ànimes oblidades del purgatori
19’30 h

divendres, 19

8,00 h.
19,30 h. Pels qui reben a casa les capelles de la Sgda.Família

dissabte, 20

8,00 h.
19 30 h. Suf. Pepita Niño Sánchez i Pedro Gómez
Suf. Joasn Forés i familiars difunts.
Suf. Difunts família Sauch-Montrós/Viladot-Castell

Diumenge, 21

9’00 h.
12’00 h.
19,30 h.

Per tot el poble

