
Dins del mes missioner extraordinari que 
el Papa ha convocat per a tota l’Església, 
aquest diumenge, celebrem la jornada 
del Domund, i se’ns recorda que 
l’Església té com a missió anunciar a 
Jesucrist. 
I cada cristià, com a batejat és enviat 
també per complir aquesta missió. 
Ja que en Crist  està la salvació i Ell és el 
camí, la veritat i la vida autèntica, els qui 
l’hem conegut no ens podem guardar 
aquest tresor i l’hem de compartir. 
Per això, al llarg de la història, tants 
homes i dones han deixat la seva casa i 
han anat a donar a conèixer Jesús als 
qui encara no saben res d’Ell. 
Un missioner, primer que res, és un 
Apòstol de Jesucrist, un testimoni de fe i 
d’amor al Senyor. No és tant sol un 
cooperador social. 
Per amor a Jesucrist i per anunciar-lo de 
veritat, parlarà d’Ell amb la paraula i amb 
les obres. Ensenyarà a pregar i farà 
pous si cal. Batejarà, casarà o celebrarà 
les exèquies i construirà una escola. 
Fe i caritat van sempre juntes i una 
reforça l’altra perquè, als missioners, els 
mou l’esperança de que el Senyor vetlla 
pel seu treball i recompensa a aquells 
que compleixen aquestes paraules 
seves: “Aneu per tot el mou i prediqueu 
l’Evangeli”. 
Tu i jo, aquí on estem, som també 
missioners. ¿Quants, al nostre voltant, no 
han descobert en Jesús al Salvador de 
les seves vides?. La nostra família, els 
amics que tenim, els companys de 
treball o d’estudi, els veïns....són aquell 
camp que Déu m’encomana que sembri. 
Cal, però, sortir, anar i convidar a 
conèixer a Jesucrist. 
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              Mossèn Ramon          
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Lectio Divina . El dilluns dia 14, a les 20 h. i al 
saló parroquial tindrem la reunió quinzenal 
d’aquest grup de formació cristiana. 
 
Reunió de Catequistes . El dilluns, 14, a les 
16:30 i al saló parroquial tindrem una petita reunió 
de tots els catequistes per concretar l’inici del 
curs catequètic.. 
 
Dia d’adoració contínua . El proper dimarts 
dia  15, tenim l’adoració contínua. De les 10 h. 
fins les 19 h. 
 
Inici de la catequesis parroquia l. Aquesta 
setmana s’inicia la catequesis parroquial a tots els 
nivells. Cadascú el dia i hora acordada. 
 

Rosari per la Via Verda (R.V.V.) .- El 
dissabte 19 d’octubre, a les 8:30 del matí, 
pregarem amb el Rosari per la vida verda.  
En la festa de la Mare de Déu del Pilar encara 
amb més motiu per oferir-li a ella aquesta bonica 
pregària. 
 
Concert de Gospell .- El dissabte dia 19, a les 
21 h. i al temple parroquial hi haurà un concert 
Gospell organitzat per l’Agrupació de Confraries 
de Tortosa. 
 
Benedicció de la imatge de la Verge del 
Rocío .El diumenge dia 20, a la missa de les 12 
h. tindrem la benedicció de la nova imatge de la 
“Virgen del Rocío”  amb la participació dels 
diversos grups de sevillanes i el cor “rociero” que 
cantarà la Missa. 
 

Loteria de Nadal .-  Ja tenim  a la venda els 
dècims de la loteria de la parròquia. Els 
interessats podeu passar pel despatx parroquial. 

AVISOS DE LA PARRÒQUIA 
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 DOMUND I EL MES MISSIONER 



 
                        
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

San Calxto  14 

Santa Teresa de Jesús  15 

Santa Eduvigis  16 

San Ignacio de 
Antioquía 

 17 

San Lucas, evangelista  18 

San Pedro de Alcántara  19 

Santa Irene  20 

puestos los ojos en Vos, que si no 
mirásemos otra cosa que el camino, 
pronto llegaríamos... 

Para mí la oración es un impulso del 
corazón, una sencilla mirada al cielo, un 
grito de agradecimiento y de amor en las 
penas como en las alegrías. 

Orar es tratar de amistad con quien 
sabemos que nos ama. 

Tener gran confianza... Quiere su 
majestad y es amigo de ánimas 
animosas, como vayan con humildad y 
ninguna confianza en sí. 

Dios no ha de forzar nuestra voluntad; 
toma lo que le damos; mas no se da a sí 
del todo hasta que nos damos del todo. 

Quizás no sabemos qué es amar, y no me 
espantaré mucho; porque no está en el 
mayor gusto, sino en la mayor 
determinación de desear en todo a Dios 
y procurar en cuanto pudiéremos, no 
ofenderle. 

       FRASES DE SANTA TERESA  

“No busques 
la fama, 
busca la 
eternidad”  

José I. Munilla, obispo 

SANTORAL 

dilluns,    14              8,00 h.  Per una persona que ha de ser operada 
       19’30 h   Suf. Teresa Ferré Clua 
                
dimarts,   15             8’00 h.  Per la salut del cós i de l’ànima d’una persona  
           passa per uns moments difícils 
                     19’30 h   Suf. Difunts família Pallarés-Primé 
          Suf. Teresa Espuny Solé 
 
dimecres,   16         8’00 h    
                              19’30 h   .Suf. Concha González Ivars 
          Suf. Brígida Grau Sabaté (aniv.)        
 
dijous,  17                8’00 h    
      19´30 h    
. 
divendres,    18          8’00 h    
       19’30 h   Suf.  Mario Chaverri i familiars difunts, 
 
dissabte,  19         12’00 h   Suf.  Difunts família Adán-Ferrer/Morera-Carbó 
                             19’30 h.   Suf.  Mª Cinta Masip i Montserrat Masip 
         Suf . Mª Cinta Algueró 
         Suf. Manuel Amposta Solé 
         Suf. Difunts família Sauch-Montrós/Viladot-Castell 
   .                
Diumenge,  20       9’00 h.  Suf. Pedro Chertó March 
                    Suf. José Luque (aniv.) 
      12’00 h   Suf. Pepita Niño i Pedro Gómez 
         Suf. Elvira Sol (aniv.) 
      19:30 h. Suf. Joan Forés i familiars difunts. 
        .        

   INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA 

La vida es una mala noche en una mala 
posada. 

No son buenos los extremos aunque sea 
en la virtud. 

La verdad padece, pero no perece. 

Si Satanás pudiera amar, dejaría de ser 
malvado. 

Tristeza y melancolía no las quiero en 
casa mía. 

Sólo amor es el que da valor a todas las 
cosas. 

Vivo sin vivir en mí y tan alta vida 
espero que muero porque no muero. 

En la cruz esta la vida y el consuelo, y 
ella sola es el camino para el cielo. 

Que nada te espante, que nada te turbe, 
todo se pasa, solo Dios basta. 

Todo el daño nos viene de no tener 


