PARRÒQUIA DEL ROSER
Ferreries – Sant Vicent. TORTOSA
www.parroquiaelroser.org

 parroquiaelroser@hotmail.com

Del 29 de setembre al 5 d’octubre

“VENIU A CELEBRAR-HO”
“Escolteu el cor que us canta, Verge i
Mare del Senyor....” Així comença la
segona estrofa dels goigs a la Mare de
Déu del Roser
Un cor que s’adreça a la Mare i que li
expressa tot el que volem demanar-li.
En aquest cant estant totes les
persones per les quals volem pregar,
tots els nostres dolors i problemes, les
nostres famílies i amistats.
És un clam “poderós”, que no pot
deixar de ser escoltat, perquè ve
carregat d’amor, de devoció i de
confiança.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Neteja dels “dorats”.- El dilluns, dia 30, a les
16 h. i al lloc de costum, ens trobarem per
netejar els elements daurats de la parròquia
en vista a la festa del Roser

Lectio Divina.- El dilluns dia 30, a les 20 h. i
al saló parroquial ens reunirem els membres
d’aquest grup d’aprofundiment en la fe

Dia d’adoració contínua. El proper dimarts
dia 1, tenim l’adoració contínua. De les 10 h. fins
les 19 h.

Tridu a la Mare de Déu del Roser.-

El diumenge, quantes mirades es
dirigiran, a la Mare i li demanaran que
des del cel ens ajudi!! Aquestes
mirades és un clam silenciós però molt
expressiu d’un cor que implora a Maria,
La Verge Maria ens anima a pregar
amb el Rosari per elevar aquest cor
nostre a la presència del Senyor. El
.
Sant Rosari
és un mitjà excepcional
per adreçar-nos a Déu per intercessió
de Maria.
I és un cor que “canta” perquè està
amarat d’esperança. Clamem a la
Mare de Déu del Roser però amb
l’esperança certa de ser escoltats per
- Mare i encara que siguin
tant bona
grans les nostres angoixes i problemes
sabem que Ella les presenta al seu Fill
com ho va fer a les bodes de Canà.

Començarà el dijous dia 3, abans de la missa
de la tarda.

El diumenge, dia 6, a les 19:30 h. que
tota la parròquia sigui un cor que canta a
la Mare de Déu del Roser.
Que ens trobem tots en una mateixa
Missa i a la processó dels fanalets per
honorar, com a fills, a la nostra Mare del
Cel.

Posem-los a vista i així, quant els veiem, ens
ajudarà a pensar en la festa del diumenge. Si
algú en vol comprar, a partir del dia 5, en
tindrem a la parròquia.

Rosari per la Via Verda (R.V:V.).- Com
cada mes d’octubre tots els dissabtes a les
8:30 del matí pregarem amb el Rosari per la
vida verda. Comencem aquest dissabte dia 5

Festa de la Mare de Déu del Roser.- El
proper diumenge dia 6, celebrarem amb gran
goig i amb molta devoció la festa a la patrona
de la nostra parròquia.- A les 19’30 tindrem la
missa en honor seu i a l’acabar, la processó
amb els fanalets acompanyant a Maria amb la
pregària del Rosari.
Convidem a tothom a participar de la nostra
festa.

Preparem els fanalets per al diumenge.

➡Continuen el avisos a la part del darrera....➡.

Mossèn Ramon

Diumenge XXVI del Temps de durant l’any

Oh Déu, mai no manifesteu tant la vostra omnipotència com quan perdoneu i
us compadiu; enriquiu-nos amb el dons de la vostra gràcia, per tal que, corrent
cap al terme promès, esdevinguem hereus dels bens celestials.
.

MÉS AVISOS PARROQUIALS
Sopar del dia de la festa de la Mare
de Déu del Roser.
Com hem fet altres vegades, el diumenge a
l’acabar la processó, podem continuar la
festa compartint un sopar junts. Els qui
vulgueu, poseu-vos en contacte en Cinta
Carles. A ella li he encomanat que porti
tota la reserva de places i el cobrament. És
una oportunitat més per compartir i
retrobar-nos.
Hi ha temps fins al divendres, dia 4. Perquè
hem de dir al restaurant el número dels qui
anirem. El preu més o meny con l’altra
vegada 18-20 €

Una proposta nova.- Des d’aquest
dissabte, 15 minuts abans de començar la
missa, assajarem els cants. És molt
important que pugueu venir un poc abans i
així podrien aprendre el cants millor i altres
de nou. Si arribem just abans de començar
la missa, no tenim temps de res, Fem un
esforç, si cal.
I no només a la del dissabte, també a les
altres del diumenge.

SANTORAL
San Jerónimo

Activitats programades a la nostra
diòcesi per al “mes missioner
extraordinari” que ha convocat el Papa.
1.- Missa d’inici del mes missioner per tota la
diòcesis:
o
o
o

Dia: dimarts, 1 d’octubre
Hora: 18 h.
Lloc: Carmelites. ( a Jesús).

2.- Missa de commemoració del nostre màrtir
missioner SANT FRANCESC GIL DE
FEDERICH.
o Dia: divendres 4 d’octubre
o Hora: a les 20 h.
o Lloc: Catedral de Tortosa
o Hauríem d’anar tots els qui puguem.
Estant convidades totes les
parròquies del nostre arxiprestat i
també les del Delta-Litoral i les del
Montsià. Crec que nosaltres que
som de més prop i tenint aquest
sant tortosí, hauríem de fer notar la
nostra presencia.
3.- Tren missioner. Dia 19 d’octubre. Anada a
Montserrat.- Us informarem més endavant.
4.- Jornada de cloenda del més missioner.Dissabte, 26 d’octubre. Al matí al Seminari i a la
tarda a les 17 h. Celebració a la Catedral. Us
informarem més endavant.

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA
dilluns,

30

dimarts,

1

8,00 h.
19’30 h Suf. Domingo Montesó March (aniv.)

30

Santa Teresa del Niño
Jesús

1

Santos Àngeles
Custodios

2

San Francisco de Borja

3

San Francisco de Asís

4

Témporas de Acción de
gracias y de petición

5

San Bruno

6

8’00 h.
19’30 h

dimecres,

2

dijous, 3

8’00 h
19’30 h .Suf. Andrés Subirats Lleixà
8’00 h
19´30 h Suf. Fidel Celma

.

“El poder solo
se sube a la
cabeza cuando
encuentra un
cerebro vacío”

divendres,

4

dissabte, 5

.
Diumenge, 6

8’00 h Suf. Francesc Jardí i Josefa Baiges
19’30 h Suf. Joaquín Jovaní Fosch
Suf. Difunts família Mauri-Carles
8’00 h
19’30 h. Suf. Bautista Castell

9’00 h. Per tot el poble
12’00 h Suf. Pedro Belloví
19:30 h. Suf. José Aleixandri Piñol
Suf. Mª Cinta Benet Beltrán
.

