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

 parroquiaelroser@hotmail.com

Del 19 al 25 de gener

¿SABEM EL QUÈ DIEM?
Totes les respostes que els fidels diuen
durant la celebració de la missa són
d’una gran bellesa i profunditat. Avui
voldria assenyalar la que es diu
després de la presentació de les
ofrenes: “Que el Senyor rebi de mans
vostres, aquest sacrifici a lloança i
glòria del seu nom, i també pel nostre
bé i el de tota la seva santa Església.”
Aquest sacrifici, és el sacrifici
redemptor de la mort i resurrecció de
Jesucrist; el sacrifici que ens va salvar i
que en cada missa es fa actual i
present i que, en aquest moment de la
celebració, el sacerdot està a punt de
realitzar-lo.
,
I cada vegada que participem de la
missa diem que volem que Déu el rebi
de les mans del sacerdot i que sigui
per a lloança de Déu, pel nostre bé i el
bé de tota l’Església.
.

La Santa missa és un bé per a
nosaltres, per tota l’Església i és la
lloança més gran que puguem donar a
Déu.
Tant de bo pronunciem sempre
aquesta- resposta “alto y claro”, saben
el què diem i el que significa.
El sacerdot, conscient que va a tornar
a fer present el sacrifici de Jesús,
demana als fidels la seva pregària i
diu: “Pregueu germans, perquè aquest
sacrifici meu i vostre, sigui agradable a
Déu Pare Omnipotent”.
Al igual que aquesta, repassem les
altres respostes
de la missa i meditemles. Ens farà créixer interiorment
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Nou sorteig cistella de Nadal. El nous
sorteig que va tenir lloc el dia 17 de gener amb
concordança amb el de l’O.N.C.E., ha sortir
premiat el número 198. Qui tingui la butlleta
amb aquest número que la presenti a la parròquia
i li farem entrega de la panera.

Dia d’adoració contínua. El dimarts dia 21
tindrem adoració contínua des de les 10 h, fins a
les 19:00 amb els torns de sempre.

Sopar Solidari a benefici de Càritas
Interparroquial. El divendres 24 de gener a les
2i h- i al Restaurant 22 de Ferreries tindrà lloc el
sopar solidari. Hi ha temps per apuntar-se fins al
dilluns dia 20 a la nit. Poseu-vos en contacte amb
Mercedes Lafarga.

Trobada de Catequistes. El dissabte dia 25,
a les 10 h. i al Seminari diocesà, tindrà lloc una
trobada de catequistes de tot el bisbat per tenir
una estona de formació comuna, necessària per
tot el que demana ser catequista.
Els catequistes dieu-,me, abans del dimecres els
qui podeu anar.
Adoració Nocturna.- Dissabte dia 25, a
l’acabar la missa de la tarda, començarà la Vigília
d’adoració al Santíssim fins les 22:00 h. Els qui
pugueu quedar-vos tota l’estona millor. No és
molt de temps comparat amb el que rebem. Si
algú no pot quedar-se fins al final, que estigui el
temps que pugui. Davant del Senyor es
solucionen moltes coses.
Tenim, a la nostra parròquia, una gran benedicció
de poder tenir, cada setmana, diverses estones
de pregària davant del Santíssim. I sobre tot dos
misses cada dia. Aprofitem aquestes oportunitats
que el Senyor ens regala.

Mossèn Ramon

Diumenge II de durant l’any.

Déu omnipotent i etern, que governeu el cel i la terra: escolteu el
poble que us suplica i concediu la vostra pau als nostres temps.
.

AYUDAS PARA REZAR

SANTORAL

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Sebastián

20

Santa Inés

21

San Vicente, diácono

22

San Francesc Gil de
Federich

23

San Francisco de Sales

24

Conversión de San
Pablo

25

Santos Timoteo y Tito

26

“Decís vosotros que los
tiempos son malos.
Sed vosotros mejores y
los tiempos serán
mejores. Vosotros sois
el tiempo”
San Agustín

dilluns, 20

8’00 h
19’30 h Suf. Pepita Niño i Pedro Gómez
Suf. Antonio Cervantes (aniv.)

dimarts, 21

8’00 h
19’30 h

dimecres, 22

8’00 h
19’30 h

dijous, 23

8’00 h
19´30 h

Suf. Teresa Espuny (aniv.)

...
divendres,

24

dissabte, 25

Diumenge, 26

8’00 h
19’30 h

8’00 h
19’30 h

Difunts família Sauch-Montrós/Viladot-Castell

9’00 h. Pels joves i catequistes
12:00 h. Suf. Cati Muñoz Sánchez (aniv.)
19:30 h. Per tot el poble.
.

