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De l’ 1 al 7 de setembre

L’HONOR DEL NOSTRE POBLE
Ens disposem a celebrar la solemnitat
de la Mare de Déu de la Cinta. Aquest
primer diumenge de setembre, fa que
tots els tortosins i tortosines ens
preparem per viure una diada especial
plena de fervor i amor a la Verge Maria,
Ella, com a bona Mare, és qui aplega
als fills dispersos i els reuneix entorn
del seu Fill , especialment en la
celebració de l’Eucaristia.
Ella també és el motiu de que tots el
qui durant l’estiu estaven fora de
Tortosa, retornin a les seves cases i les
parròquies “recobrin” aquells rostres tant
nostres i així la comunitat parroquial torni
a sentir-se
, “complerta”.
Tant de bo que, com Maria, tinguéssim
aquesta vocació d’unir, de convocar,
d’ajuntar, d’agermanar..
L’Església que té en Maria el seu model
perfecte, és poble de Déu, família de fills
i filles de Déu , cridada sempre a
. , a unir al voltant de Jesús tots
convocar
els homes i dones..
Nosaltres que tenim a la Verge Maria
com a Mare i com a Patrona, imitem-la
també en aquesta missió: unir, aplegar,
crear comunió entorn a Jesús.
Aquest any
l’Arxiconfraria de la Mare de
Déu de la Cinta ens demana que les
parròquies que tenim una advocació de
la Verge Maria, portem el pendó propi i
els feligresos acompanyem el pendó a la
processó.
Crec que és una bona iniciativa i que
com a parròquia hauríem d’acudir els
més possibles i evidenciar que la
parròquia del Roser estima i venera a la
Mare de Déu de la Cinta. La mare de
tots. És l’honor del nostre poble.

Mossèn Ramon
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
- Solemnitat de la Mare de Déu de la Cinta.A la catedral
A les 12 . Missa estacional, presidida pel
Sr,Bisbe i acabarà amb la
Benedicció Papal.
A les 19’30 .- Solemne processó de la
Mare de Déu de la Cinta.

- Horari de les misses a la nostra
parròquia durant la Novena de la Cinta. Del
dilluns dia 2 al divendres dia 6 ambdós
inclosos
A les 8’0’0 h. Missa a la capella de la clínica
Terres de l’Ebre (Alianza)
A les 19’00 h. Missa la parròquia.

- Catequesi de Confirmació.- Els qui s’han
de confirmar el proper dia 21 de setembre,
començarem la preparació aquest dijous dia 5 de
setembre a les 18:30 h. Els catequistes
comuniqueu-ho al joves.

- Sentinelles d’intercessió.- El proper
dissabte dia 7, a l’acabar la missa de la tarda, ens
trobarem un moment al saló parroquial per
entregar-vos la nova intenció.

- Horaris de la Catequesi Parroquial.
A partir del dia 9 de setembre, portarem a les
escoles i instituts els fulls d’inscripció per a
començar el primer curs de Comunió i el primer
curs de Confirmació.
Els qui faran el 2n.curs de Comunió i de
Confirmació, com ja tenim les vostres dades, us
ho enviarem per correu.
Recordeu que els horaris són com tots els anys:
1er. Comunió (2n de Primària). Podeu
escollir entre dimecres o dijous de 17’30 a
18’30 h.
2n. Comunió (3r. de Primària). Podeu
escollir entre dilluns o dimarts de 17’30 a
18’30 h.

Diumenge XXII del Temps de durant l’any

Déu omnipotent, tot el que és bo ve de vós; sembreu en els nostres cors l’amor
al vostre nom, aviveu-lo amb l’esperit de pietat i guardeu-lo sol·lícitament.

OCTUBRE: MES MISIONERO EXTRAORDINARIO
En 2019, han pasado 100 años desde
la Carta Apostólica Maximum Illud del
Papa Benedicto XV. Para celebrar este
aniversario, el Papa Francisco anunció
el Mes Misionero Extraordinario en
octubre de 2019.

el Papa, para vivir más intensamente el
viaje de preparación y realización del
Mes Misionero Extraordinario de octubre
de 2019:
1. El encuentro personal con
Jesucristo vivo en su Iglesia a
través de la Eucaristía, la Palabra
de Dios, la oración personal y
comunitaria;
2. El testigo: los santos, los mártires
de la misión y los confesores de la
fe, expresión de las Iglesias
dispersas por todo el mundo;
3. Formación misionera: escritura,
catequesis, espiritualidad y
teología;
4. Caridad misionera.

El Santo Padre indicó el tema
"Bautizado y enviado: la Iglesia de
Cristo en misión en el mundo" para
el Mes Misionero
Extraordinario.
Despertar la conciencia de la missio ad
gentes y retomar la responsabilidad de
la proclamación del Evangelio con
nuevo
entusiasmo,
unir
la
preocupación pastoral del Papa
Benedicto XV en la Illud Máxima y la
vitalidad misionera expresada por el
Papa Francisco en la Exhortación
Apostólica Evangelii Gaudium : «La
acción misionero es el paradigma de
toda obra de la Iglesia "(EG 15)

Desde nuestra delegación diocesana de
Misiones nos irán informando de los
actos que se realizarán y lo
comunicaremos también en esta hoja
parroquial.

Hay cuatro dimensiones, indicadas por

SANTORAL

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA
dilluns, 2

San Antolín.

2

San Gregorio Magno

3

Santa Cándida

4

San Macario

5

San Juan de Ribera

6

Santa Regina

7

Natividad de Ntra. Sra.

8

8,00 h. Suf. Hna. Montserrat Fernández
19’00 h Suf. Andrés Subirats Lleixà.
En acció de gràcies a Santa Rita
Suf. Difunts família Sangres-Blanch
8’00 h.
19’00 h Suf. Mª Cinta Princep
Suf. Isamel Cervera i Victoria Felipo

dimarts, 3

dimecres,

4

dijous, 5

“El tiempo es un
préstamo de
Dios. El tiempo
no es oro, es
eternidad”
Santa Catalina de Siena

divendres, 6

dissabte, 7

Diumenge, 8

8’00 h Suf. Cándida Rosa Itarte Lon
Suf. Difunts família Adan-Ferrer/Morera-Carbó
19’00 h Suf. Mossèn Forés.
8’00 h
19´00 h Suf. Domingo Chavarria i Núria Geladó
Pels sacerdots i seminaristes.
Per la salut del cós i l’ànima d’una persona.
8’00 h
19’00 h Suf. Joaquín Jovaní Fosch
Suf. José Aleixandri Piñol
Suf. Mª Cinta Benet Beltrán.
8’00 h
19’30 h. Suf. Carmen Vázquez Corbatón
Suf. José Baranda Lapiedra
Suf. Francisco Barranco
Suf. Ángel Miralles Benaiges (aniv)
.
9’00 h. Suf. Teresa Andreu (aniv.)
12’00 h Per tot el poble.
19:30 h.

