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Del 5 a l’11 d’abril

ACOMPANYEM JESÚS
“El vespre abans que a mort fos liurat....”.
Així comença el cant d’entrada de la
missa del
, Dijous Sant. Amb aquesta
missa tant entranyable comença el tridu
pasqual, la celebració de la passió, mort i
resurrecció del Senyor.
La missa del dijous sant a la tarda és
l’últim sopar del Senyor amb els
apòstols. L’endemà morirà a la creu.
Aquell sant sopar del dijous és l’hora del
comiat, de les confidències més íntimes,
on es comunica el més essencial i el
resum de tot: Això és el meu Cos
entregat per vosaltres... aquesta és la
meva Sang vessada per vosaltres..... Feu
això!! I en aquest “Feu això” donà
potestat, als apòstols i als successors per
consagrar el pa i el vi i convertir-los en Ell
mateix.
Aquella tarda del dijous Jesús recorda i
ens mana estimar-nos com Ell ens
estima. Fins donar la vida si cal.
Aquella tarda al cenacle Jesús “sabent
.
que venia
de Déu i que a Déu tornava”
renta el peus als apòstols.
Imaginar aquesta escena ja ens
impressiona: Déu agenollat rentant els
als peus d’un home, d’un simple
mortal. Un gest que anunciava el que
farà el divendres:
Déu morint, donant la
vida, per uns simples éssers humans.
“Ningú no té un amor més gran que el
qui dona la vida pels seus amics”.
Confinats a casa,participem de la missa
del Dijous Sant, -aquest any només
podem fer-ho per la televisió- i
comencem així a viure els dies sants
acompanyant Jesús també el
divendres, el dissabte i el dia gloriós de la
seva Resurrecció.
Mossèn Ramon
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
SEGUIR LES CELEBRACIONS DE LA
SETMANA SANTA.
Gràcies a Déu tenim moltes opcions per viure la
Setmana Santa a través dels mitjans de comunicació.
Fins ara hem seguit la missa diària i la dominical
d’aquesta manera. Gràcies al Canal “Terres de
l’Ebre”, podem ara participar de les celebracions que
el Sr. Bisbe presidirà a la Catedral i viure així la
Setmana Santa.
DIJOUS SANT,

Missa del Sant Sopar del Senyor, a

les 20:00h.
DIVENDRES SANT.

Sants Oficis de la Mort del
Senyor, a les 12:00 h.

DIUMENGE DE PASQUA.

Missa de la Resurrecció
del Senyor, a les 12:00
NOVENA A LA DIVINA MISERICÒRDIA.Comença el divendres Sant.

AMONESTACIONS MATRIMONIALS.
Com que no podem penjar-les a la cartellera de la
parròquia, les publiquem des d’aquí.
Volen contreure Matrimoni canònic:
1) JESÚS CRUAÑES MONLLAU, viudo, que viu
al c/ Castelló, 7 3r. 1ª de Tortosa
Amb MARIA ROSMINA MURILLO, soltera,
natural de Palmira (Colòmbia), que viu al c/
Castelló, 7 3r. 1ª de Tortosa /
2) BLANCA FONTCUBERTA FUSTÉ, soltera,
filla de Francisco i Mª Jesús, que viu al c/
Ulldecona, 6, 3r. 1ª de Tortosa
Amb DIEGO BERLANGA, solter, veí
d’Alcanar.
Amonestacions: 29 de març, 5 i 12 d’abril de 2020
Es recorda als fidels el dret i el deure de manifestar si hi ha
qualsevol impediment per la celebració d’aquests
matrimonis.

Diumenge de Rams
Déu omnipotent i etern, vós per donar-nos un model d’humilitat, heu volgut que
el vostre Salvador es fes home i que morís en la creu. Fer-nos aprendre la lliçó
del seus sofriments per a poder participar en la seva resurrecció.
.

LA FUERZA DE LA PASCUA
¿Alguna vez has visto que algo que
creías perdido no lo está? ¿Alguna vez
has recuperado la esperanza cuando ya
se había apagado? ¿Alguna vez se ha
abierto una ventana cuando estabas
obcecado en las puertas cerradas?
Resurrección es constatar que, de un
modo sorprendente, el Señor está vivo.
Y como consecuencia, perder el miedo y
dejar que una alegría más serena y
poderosa acampe en la propia vida.
Es comprender que NI LA MUERTE, NI
EL EGOÍSMO NI EL ODIO PUEDEN CON
EL ALIENTO DE DIOS EN EL MUNDO.
Resucitar es alzarse de nuevo. De las
cenizas. De la soledad del sepulcro. Del
vacío. De la nada. De un modo diferente.
Con una presencia distinta.
Cuesta entenderlo. Cuesta imaginar lo
que pudo ser, y cómo lo percibieron
aquellos hombres asustados. Cuesta
descubrirlo, incluso ahora.

SANTORAL

Pero es una promesa, una profecía ya
cumplida y un momento que da sentido a
todas nuestras luchas.
MÁS ALLÁ DEL TIEMPO Y DEL ESPACIO,
ENTONCES, HOY Y SIEMPRE, EL SEÑOR
HA RESUCITADO Y CON ÉL HA VENCIDO
EL AMOR.
Estamos llamados a vivir desde la fe en la
resurrección, desde una confianza y una
seguridad que nadie nos puede quitar.
Como aquellos discípulos, que perdieron el
miedo y la inseguridad, y salieron a la plaza
pública a proclamar su nombre. Como tantos
otros después de ellos. Nos golpearán las
dudas, y nos dará el viento en el rostro.
Lloverán temores y ausencias. Brillos
fugaces nos atraerán.
Pero, desde la fe en el que Vive, podemos
seguir luchando y caminando, con otros,
para vencer, a Su manera, en la batalla de
la vida.

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA
dilluns,

San Prudencio

6

San Juan Bta.de la Salle

7

San Amancio

8

Santa Casilda

9

San Miguel de los
Santos

10

San Estanislao

11

Domingo de Pascua

12

6

.
dimarts, 7

dimecres, 8
dijous,

Suf. José Aleixandi Piñol
Suf. Mª Cinta Benet Beltrán
Suf. Carmen Vázquez Corbatón
Suf. José Baranda Lapiedra.
Suf. Ramon Gilabert

9

divendres, 10

dissabte, 11
.

“No se trata de
conquistar la
presencia de Dios
en nosotros, solo
debemos tomar
conciencia de ello”.

Diumenge, 12

Suf. Difunts família Minguet-Itarte
Suf. Pepita Audí i José Aliau
Suf. Maria Moliner i Feliciano Lengua.

Totes aquestes intencions i les que vulgueu proposar, les oferiré
cada dia a la Missa privada que celebraré. Encara que no
poguéssim venir, que les misses no faltin per les nostres
necessitats i els nostres difunts.

