
“Mare apreteu la llaçada, que no es 
desfaci mai més”. Així resa la tornada 
dels goigs de la Mare de Déu de la Cinta. 
 

Aquest any, degut a la pandèmia,  la 
celebrem amb una expressió exterior 
minimalista, però al màxim en el nostre 
interior. 
 

Als cors dels tortosins i tortosines no 
s’apaga mai la flama de la devoció a la 
Mare de Déu de la Cinta .”Nostra Cinta 
sobre tot”. Ara més que mai necessitem 
estar prop de la Mare i que Ella ens uneixi  
a Jesús amb una llaçada que no es 
desfaci mai més. 
 

La Verge María, com va fer a Canà de 
Galilea en aquell banquet de noces, se 
n’adona del que necessitem i prega per 
nosaltres al seu fill Jesucrist. 
Com a bona Mare està ben prop de 
nosaltres i coneix el que vivim, passem  o 
patim. Sap que molts dels nostres mals i 
de les nostres tristeses, tindrien remei si 
ens apropàvem més a Déu. Només Déu 
és el salvador, del cos i l’ànima. 
 

Potser inconscientment ja li ho diem quan 
resem la “Salve”: “Mostreu-nos Jesús, 
fruit beneït del vostre ventre”, però no ens 
adonem de la profunditat d’aquesta 
pregària. Buscar la presència de Déu és 
el camí i la meta de la nostra vida; i , tant 
sovint, anem per altres camins...... 
 

“Gireu envers nosaltres, aquests ulls 
vostres tant misericordiosos...”  Que la 
Mare de Déu de la Cinta continuï 
protegint als fills i filles de la terra 
tortosina; Ella que és nostra Reina, nostra 
Mare, nostre tresor. 
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  Diumenge XXIII del Temps de durant l’any. 

  Oh Déu, vós ens heu redimit i ens heu fet la gràcia de ser els vostres fills; mireu 

   aquests fills que tant estimeu i concediu, als qui creuen en Crist, la llibertat veritable i 

   l’herència eterna. 
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- Horari de les misses a la nostra 
parròquia durant la Novena de la Cinta. Del 
dilluns dia 7 al divendres dia 11  ambdós 
inclosos 

- A les  8’0’0 h. 
- A les 19’00 h. 

Aquests dies avancem la missa de la tarda per 
poder assistir després a la Novena els qui 
vulguin.  
 
Grup Sentinelles d’intercessió. El 
dissabte dia 12, a l’acabar la missa de la tarda, 
repartirem la nova intenció de pregària. 
 
Primeres Comunions . El diumenge vinent, 
dia 13, celebrarem un altre torn de Primeres 
Comunions a la missa de les 12:00 h. 
Aquest any, degut a la pandèmia, hem tingut que 
celebrar les Primeres Comunions amb  grups més 
petits de nens i nenes. Per això ha augmentat els 
dies de celebració. 
 
Importància del Sagrament de la 
Confirmació.- El sagrament de la 
Confirmació és un dels tres sagraments de la 
iniciació cristiana pel qual es rep la plena 
efusió de l’Esperit Sant.- Sense aquest 
sagrament la iniciació queda incomplerta. 
És per això que és necessari per ser padrí de 
baptisme o de confirmació i per contraure 
matrimoni. 
Tots aquells adults que encara no l’han rebut i 
estiguin interessats, poden passar pel 
despatx parroquial per rebre més informació. 
Dieu-ho a familiars i amics que els pugui 
interessar. 
Portem molt temps dient-t’ho i encara trobem 
persones que no ho sabien. 
Tots els batejats haurien d’estar confirmats. 
 

AVISOS DE LA PARRÒQUIA 
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  QUE NO ES DEFACI MAI MÉS 



 
                             
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 

 
 
  
  
 
 

San Regina   7 

Nativ. de la Virgen María   8 

San Pedro Claver   9 

San Pedro de Mezonzo  10 

Santa Teodora  11 

Dulce nombre de María  12 

San Juan Crisóstomo  13 

   Revisar el día en la presencia de Dios     

“El diablo no te 
atacaría con 
tentaciones si no 
hubiera algo valioso en 
ti que te quiere quitar. 
Los ladrones no entran 
en casas  vacías”.  

SANTORAL 

dilluns,   7                8’00 h    
       19’00 h     
.                          
dimarts,  8                 8’00 h.   
                      19’00 h   Suf. Teresa Andreu (aniv.) 
 
dimecres,   9            9’00 h    

                  19’00 h   Suf.  Carmen Vázquez Corbatón 
          Suf. José Baranda Lapiedra 

 
dijous,  10               8’00 h    
      19´00 h    
 
divendres,  11           8’00 h.    
          19’00 h    
 
dissabte,   12          8’00 h    Suf. Difunts família Minguet-Itarte 
                             19’30 h.   Suf. Pepita Audí i José Aliau 
          Suf. Cinta Estupiñà i Bautista Castell 
          Suf. Margarita Sabaté (aniv.) 
. 
Diumenge, 13        9’00 h.    Suf. Antonio Boix Querol 
      12:00 h.   Per tot el poble 
      19:30 h. 
. 
        
                 . 
        .        
 

   INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA 

generosas. Delante del Señor, pido perdón por 
mis faltas, omisiones y actitudes incoherentes. 
Por quedarme a mitad de camino y por aquellas 
personas que ofendí. 

Me dispongo a perdonar a quienes me han 
dañado . Acojo el perdón que Jesús me regala. 
Agradezco al Señor por quererme y aceptarme tal 
cual soy, regalandome siempre su amistad y 
cercanía en el día de hoy 

4. Pedir la Gracia  

Le pido a Dios que me ayude a reconocer lo que 
necesito , para así poder acoger su voluntad para 
el día siguiente, para más amar y servir, con lo 
que soy y lo que tengo. Termino ofreciendo mi 
vida con confianza diciendo: Tomad Señor y 
Recibid. 

5. Y el mañana será major  

Me dispongo para el día de mañana y para el 
tiempo que viene. Con la confianza que me viene 
de Dios, deseo hacer las cosas mejor, cada vez 
más cerca de Él. Concluyo mi oración rezando un 
Padre Nuestro. 

 

La Pausa Diaria o el Examen  es un método 
que ayuda la oración de los ignacianos a 
repasar el día. Se encuentra básicamente 
compuesta de 5 pasos: 

1 Disposición para Orar.  

En primer lugar es necesario “hacer lugar” 
para la oración. Busco un lugar cómodo y 
relajado, sin distracciones y que facilite mi 
concentración. Me pongo en la presencia de 
Dios. 

2 Agradecer.  

Recorro este día y traigo a la memoria los 
encuentros,  rostros, sentimientos y 
experiencias vividas. Doy gracias a Dios por 
las personas con que me he encontrado y por 
lo que he aprendido. Y agradezco al Señor 
por su amistad y cercanía en el día de hoy. 

3 Pedir Perdón y Perdonar . 

Tomo conciencia de lo que podría haber sido 
mejor en mi día. Miro donde mis respuestas a 
Dios y al prójimo han sido poco 


