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Del 8 al 14 de setembre

EL GRAN MOMENT
“Un petit pas per l’home i un gran salt per
la humanitat”, va dir Neil Armstrong en
posar el peu a la Lluna per primera
vegada.
En el dia a dia de la nostra vida també hi
ha petits gestos, petites actituds que
tenen un gran abast.
Avui voldria que repensem junts un
d’aquests petits moments que té una
gran importància i profunditat: el moment
després de la Comunió.
Tot el que fem a la celebració de la Missa
està orientat al moment de la Comunió.
La litúrgia de la Paraula, les ofrenes, la
plegaria eucarística que inclou la
consagració…., tenen com a terme que
,
el sacerdot
i els fidels participen del Cos i
la Sang de Crist combregant si tenen les
degudes disposicions (saber a qui vaig a
rebre, no tenir cap pecat greu i haver guardat el
dejuni eucarístic).

Així, quan acabem de combregar, hem
de ser conscients de que tenim Déu dins
. el moment més important de
nostre. És
cada dia. “Qui menja la meva carn i beu
la meva sang, està en mi i jo en ell”, diu
el Senyor.
El cant de comunió dura mentre vaig a
combregar i acaba quan tothom a
combregat. Després s’entra en un silenci
de pregària.
Amb els ulls tancats i allí, a
l’interior de nosaltres, parlar amb Jesús a
qui acabem de rebre.
¿Què hem de fer després de combregar?
PREGAR, parlar amb Déu. Als cantorals,
la primera i l’última pàgina, contenen dos
pregàries per ajudar-nos en aquest gran
moment.
Aquest nou curs pastoral que comencem,
fem l’esforç de viure més intensament el
moment després de combregar.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Reunió de pares dels qui han de rebre
la Confirmació. El dilluns dia 9, a les 20:15 i al
saló parroquial ens trobarem amb els pares i
mares dels qui han de rebre la Confirmació el
proper dia 21 per concretar els detalls de la
celebració.

Grup 30/40 . El dimarts, dia 10, a les 20:30 h.
tindrem la reunió quinzenal d’aquest grup de
formació i aprofundiment en la fe

Dia d’adoració contínua. El proper dimarts
dia 10, reprenem el dia d’adoració contínua, amb
el mateix horari i els mateixos torns. Des de les
10 del matí fins les 19 h de la tarda.
Pregària de l’Àngelus.- Recordar que tots
els dies a les 12 h, i a la parròquia, tenim la
pregària de l’Àngelus. Una breu estona d’oració a
la Mare del Cel on recordem l’Encarnació del Fill
de Déu.
Importància del Sagrament de la
Confirmació.- El sagrament de la
Confirmació és un dels tres sagraments de la
iniciació cristiana pel qual és rep la plena
efusió de l’Esperit Sant.- Sense aquest
sagrament la iniciació queda incomplerta.
És per això que és necessari per ser padrí de
baptisme o de confirmació i per contraure
matrimoni.
Tots aquells adults que encara no l’han rebut i
estiguin interessats, poden passar pel
despatx parroquial per rebre més informació.
Dieu-ho a familiars i amics que els pugui
interessar.
Portem molt temps dient-t’ho i encara trobem
persones que no ho sabien.
Tots els batejats haurien d’estar confirmats

Mossèn Ramon

Diumenge XXIII del Temps de durant l’any

Oh Déu, vós ens heu redimit i ens heu fet la gràcia de ser els vostres fills; mireu aquests fills
que tant estimeu i concediu, als qui creuen en Crist, la llibertat veritable i l’herència eterna.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA PARROQUIA DEL ROSER

TELÉFONOS

977-50.01.30 - 616278741

CORREO ELECTRÓNICO

parroquiaelroser@hotmail.com

WEB PARROQUIAL

www.parroquiaelroser.org

FACEBOOK DE LA PARROQUIA

Parroquia Del Roser Ferreries-Tortosa

INSTAGRAM

Parroquia El Roser

HOJA DE INFORMACIÓN SEMANAL:

- La encontrará cada domingo en la Iglesia
- La puede recibir cada semana por correo electrónico. Solo
necesitamos la dirección de su correo.
LISTA DE DIFUSIÓN POR WHATSAPP.
-

No es un grupo de whatsapp. Es un envio que se hace desde la
parroquia para informar de las noticias parroquiales y algunos
avisos inmediatos. Si estás interesado, pasa por el despacho
parroquial para recibir más información.

SANTORAL

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA
dilluns,

San Pedro Claver

9

8,00 h. Suf. Adrià Múria i Paquita Bailach
19’30 h

9

San Pedro de Mezonzo

10

Santa Teodora

11

Dulce nombre de María

12

San Juan Crisóstomo

13

Exaltación de la Santa
Cruz

14

Ntra. Sra.de los Dolores

15

dimarts, 10

8’00 h.
19’30 h

dimecres, 11

8’00 h
19’30 h Suf. Difunts família Casanova

dijous, 12

8’00 h Suf. Difunts família Minguet-Itarte
19´30 h Suf. Pepita Audí i José Aliau

.
divendres, 13

“Reza diariamente
media hora, excepto
cuando estés muy
ocupado. Entonces
reza una hora”.
San Francisco de Sales

8’00 h Suf. Hna. Montserrat Fernández
19’30 h Suf. Ignasi, Margarita, Cinta i Ramon
Suf. Juan Malrás Viña

.
dissabte, 14

Diumenge, 15

8’00 h
19’30 h. Suf. Cinta Estupiñá
Suf. Maria del Mar Colomines
.
9’00 h. Suf. Pedro Chertó March
12’00 h Suf. Victoria Celma (aniv.)
19:30 h. Per tot el poble.
.

