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

 parroquiaelroser@hotmail.com

Del 3 al 9 de maig

ORGANITZEM-NOS
Les notícies que ens arriben en els
darrers dies són esperançadores. Baixa
el nombre
, de contagis i també el de
defuncions pel coronavirus i augmenta el
número dels recuperats.
Tot i això se’ns recomana no baixar la
guarda i ser molt responsables a l’hora
de realitzar les activitats que puguem.
Si Déu vol, a partir dels dilluns dia 11 de
maig, ja es podran obrir els temples per
la celebració del culte, però amb un 30
per cent de la seva capacitat i respectant
les mesures de seguretat.
Així ho volem fer a la nostra parròquia.
És necessari que ho fem
,
responsablement
bé com un deure de
caritat envers els altres.
Al darrera d’aquest mateix full apareixen
les mesures de la Conferència Episcopal
que afecten més concretament a la
celebració de la Santa Missa.
.
Per intentar
adaptar-nos a tot el que
diuen, és necessari que ens organitzem
per ser més efectius.
Hauríem de fer 4 grups de 6 persones
cada un. Un grup per cada missa
dominical (1 dissabte la tarda i 3 el
diumenge).
La funció d’aquestes
persones seria tant per organitzar la
entrada i sortida de les misses, com per
la fer la col·lecta al final de la missa, com
per indicar el lloc on poden seure i
organitzar la fila de la comunió.
Per facilitar-lo, els qui vulgueu fer aquest
servei, escolliu la missa a la que
normalment hi aneu, sigui en dissabte o
en diumenge.
Els que us oferiu truqueu al meu mòbil.
616278741. Moltes gràcies.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
El mes de Maria. Estem al mes de maig i és el
mes dedicat a la Mare de Déu. Cada dia podem
demanar-li a Ella que intercedeixi per nosaltres.
Les oracions del mes de Maria, l’Àngelus i sobre
tot el sant Rosari són “eines” que ens ajuden a
invocar-la.

Càritas Interparroquial de Tortosa. Ja
sabeu que cada parròquia té també la missió de
promoure la caritat. Aquí a Tortosa totes les
parròquies ho fem conjuntament en la Càritas
Interparroquial.
Des de que ha començat la pandèmia del Covid19, s’ha duplicat les persones que atenem a
Càritas, tant al menjador social com al
repartiment d’aliments.
Es preveu que això anirà en augment en la
mesura que la crisi econòmica vagi mostrant els
seus efectes. Necessitem ajuda per atendre a
aquestes persones.
Aquí us deixo el número de compte de Càritas
Interparroquial de Tortosa per si podeu i voleu
deixar la vostra ajuda:

ES06 2100 1128 2102 0003 5222
A partir del dilluns dia 11 de maig i
segons el previst, podrem iniciar la celebració
pública de la Santa Missa tant sols amb un
aforament de 1/3 de la capacitat del temple. El
nostre temple té una capacitat de 300 persones
assegudes. Però per previndre, limitarem
l’aforament a 90 persones a cada celebració
mentre estem en la primera fase.
Al full de la setmana vinent indicarem les mesures
més concretament.
Al darrera d’aquest mateix full trobarem les
mesures que ha dictat la Conferència Episcopal.

Mossèn Ramon

Diumenge IV de Pasqua

Déu omnipotent i etern, conduïu-nos al goig del vostre Regne i feu que la
feblesa del vostre ramat arribi allà on ha arribat la fortalesa del seu Pastor
.

NORMAS DE LA CONFERENCIA ESPISCOPAL PARA LA REAPERTURA AL
CULTO PÚBLICO DE LOS TEMPLOS A PARTIR DEL DIA 11 DE MAYO
Disposiciones de carácter general
1 Ante esta circunstancia, prorrogamos la
dispensa del precepto dominical. También, se
invita las personas mayores, enfermas o en
situación de riesgo a que valoren la conveniencia
de no salir de sus domicilios.
2 Se establece el aforo máximo de los templos
(1/3 en la primera fase y 1/2 en la segunda) y
respetar la distancia de seguridad.

mantener un solo cantor o algunas voces individuales
y algún instrumento. No habrá hoja de cantos ni se
distribuirán pliegos con las lecturas o cualquier otro
objeto o papel.
2 El cestillo de la colecta no se pasará durante el
ofertorio, sino que el servicio de orden lo ofrecerá a la
salida de la misa, siguiendo los criterios de seguridad
señalados.
3 El cáliz, la patena y los copones, estarán cubiertos
con la “palia” durante la plegaria eucarística.

3 Se recomienda que los fieles hagan uso de
mascarilla con carácter general.

4 El sacerdote celebrante desinfectará sus manos al
empezar el canon de la misa, y los demás ministros
de la comunión antes de distribuirla.

A la entrada de la celebración
1 Organizar, con personas responsables, la
apertura y cierre de las puertas de entrada al
templo, la distribución de los fieles en el templo, el
acceso a la hora de comulgar y la salida de la
iglesia al finalizar, respetando la distancia de
seguridad

5 El diálogo individual de la comunión (“El Cuerpo de
Cristo”. “Amén”), se pronunciarà de forma colectiva
después de la respuesta “Señor no soy digno...”,
distribuyéndose la Eucaristía en silencio.

A la salida de la celebración
2 Ofrecer gel hidroalcohólico o algún
desinfectante similar, a la entrada y salida de la
iglesia.
A tener en cuenta durante la liturgia

1 Establecer la salida ordenada de la iglesia evitando
agrupaciones de personas en la puerta.
2 Desinfección continua del templo, bancos, objetos
litúrgicos, etc.

1 Evitar los coros en la parroquia: se recomienda

SANTORAL

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA
dilluns,

San Florián

4

San Máximo

5

Ntra. Sra. de Belén

6

San Juan de Beverley

7

San Víctor

8

San Gregorio Ostiense

9

San Juan de Ávila

4

Suf. Carmen Fornós

.
dimarts, 5

dimecres, 6

dijous,

Suf. José Aleixendri Piñol
Suf. Mª Cinta Benet Beltrán

7

10
divendres, 8

dissabte, 9

“La risa, cuando es
sin malicia,
ensancha el
corazón; y así cabe
mejor en él Jesús”
(San Juan XXIII)

Suf. Carmen Vázquez Corbatón
Suf. José Baranda Lapiedra
Suf. Araceli-Andrés / Pilar-Juan

.
Diumenge, 10

Per tot el poble

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. (Telf.616278741)
.

