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Del 13 al 19 de setembre

“VENIU A MI” DIU EL SENYOR
“Vaig llegir fa temps una frase que s’ha
quedat gravada en mi: “Déu et
recompensarà les passes que hauràs
fet per anar a Missa”. No recordo
l’autor però si el sentit. Es referia a
l’esforç que fan moltes persones per
poder assistir a la celebració de la
Missa. Persones que viuen lluny de
l’església, persones malaltes o fins i tot
persones que algun dia tenen peresa
de moure’s de casa i tot i això surten i
van a l’eucaristia.
Si Déu recompensa fins l’acció més
petita feta per amor. Com no
recompensarà tot l’amor que hi ha en
,
l’esforç que
fas anant a celebrar
l’Eucaristia !.
La més important és la dels
diumenges. Aquesta és la cabdal.
Però també, si podem, celebrar la
missa diària és una gran ajuda i ens fa
.
un gran bé.
M’alegra molt veure com cada dia a les
8 del matí i a les 19’30 al temple
parroquial hi ha un nombrós grup de
persones que assisteix. I també quan és
hivern i fa
- fred, quan plou o fa calor són
constants en acudir.
A tu que llegeixes ara aquestes
paraules t’animo a participar també de
la missa diària. Poder celebrar la fe,
escoltar la paraula de Déu, poder rebre
el Cos i la Sang del Senyor, poder
pregar i cantar al Senyor és un gran bé
que no hem de deixar perdre. Al matí
o al vespre,..és. una bona manera de
començar o acabar la jornada”

any 2020

 977-50.01.30

nº 579

AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Neteja dels “dorats”. Aquest dilluns, dia 14,
a les 16 h. i al lloc de costum netejarem els
daurats de l’església. Aquells que pugueu venir a
ajudar-nos us ho agrairem,

Dia d’adoració contínua. El dimarts dia 15,
reprenem la adoració contínua des de les 10 del
matí fins les 19 h.
Els tons i les persones que esteu apuntats són els
mateixos.
Si algú ha de canviar de torn que passi pel
despatx per concretar-ho.
Si algú vol apuntar-se a un torn concret que
també passi pel despatx.

Primeres Comunions. El diumenge vinent,
dia 20, celebrarem l darrer torn de Primeres
Comunions per aquest curs, a la missa de les
12:00 h.

Obres a la parròquia. Aquestes darreres
setmanes hem tingut que arreglar els
desperfectes que va fer la tempesta Glòria del
mes de febrer quan va descarregar fortament
aquí a Tortosa.
Alguna part de la teulada i alguns terrats de
l’església van resultat danyats i perillaven per les
properes pluges de la tardor.
No està tot arreglat, quedà molt més. Hem ara fet
lo més urgent..
Entre el paleta i pintura de lo mínim han estat
1.980 euros.
Queda encara molta obra a fer.

Cada dia l’església està oberta: De 7.30
a 8:30, de 11 a 12.30 h. i de 17:00 (quan hi
ha catequesi) o 18 h. fins les 20:00 h. per la
visita al Santíssim i la pregària personal i per
la celebració de la Santa Missa

Mossèn Ramon

Diumenge XXIV del Temps de durant l’any.

Mireu-nos, Senyor i creador de totes les coses, feu que us servim
de tot cor i que experimentem la vostra acció salvadora.
.

¿CÓMO CONFESARSE?
El sacramento de la Penitencia, Confesión o
reconciliación es un encuentro especial con
Dios para experimentar su perdón y
misericordia.

3. Propósito de enmendarse de ellos.

¿Cómo confesarse?

5. Cumplir la penitencia que nos fuere impuesta.

1. Dirígete al Sacerdote y salúdale diciendo:
"Ave María Purísima". El sacerdote te
responderá: "Sin pecado concebida".

Los efectos de la reconciliación

2. Dile al Sacerdote cuánto tiempo hace que
no te confiesas (una semana, mes, días, etc.).
3.- Dile al Sacerdote tus pecados. Y después
escucha sus consejos.
4, Haz algún acto de contrición (ejemplo:
Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí,
que soy pecador o el “Señor mio Jesucristo).
5.El sacerdote te dará la absolución de tus
pecados. Al final se responde: Amén

Para confesarse bien se necesita:

4. Confesar al sacerdote todos los pecados
mortales.

1. El principal, como su nombre lo indica, es que
nos reconcilia con Dios, es decir, nos restituye, si
la hemos perdido, a la Gracia de Dios, que no es
otra cosa que la participación de la Vida Divina,
comunicada al hombre por el Sacramento del
Bautismo.
2. El perdón de los pecados, sean veniales o
mortales, tiene como resultado, además, la paz y
la tranquilidad de conciencia, a las que acompaña
un profundo consuelo espiritual. El saberse y
sentirse perdonado por Nuestro Padre amoroso
es una verdadera resurrección espiritual. Es un
nacer de nuevo, libres por fin del peso de
nuestros pecados.

1. Realizar el examen de conciencia.
2. Dolerse de los pecados cometidos.

SANTORAL

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA
dilluns, 14

Exaltación de la Santa
Cruz

14

Ntra. Sra. de los Dolores

15

Santos Cornelio y
Cipriano,

16

San Roberto Belarmino

17

Santa Sofía y Irene

18

San Jenaro

19

San Andres Kiy y Pablo
Chong

20

8’00 h Suf. Hna. Montserrat Fernández
19’30 h

.

“No guardes
nunca en la cabeza
aquello que te
quepa en el
bolsillo.”

dimarts, 15

8’00 h.
19’30 h Suf. Victoria Celma (aniv.)

dimecres, 16

8’00 h
19’30 h

dijous, 17

divendres, 18

dissabte, 19
.
Diumenge, 20

Albert Einstein.
.

8’00 h
19´30 h

8’00 h.
19’30 h

8’00 h
19’30 h. Suf. Difunts família Saüch-Montrós/Viladot-Castell
9’00 h. Suf. Pedro Chertó March
12:00 h. Per tot el poble
19:30 h. Suf. Pepita Niño i Pedro Gómez
Suf. Joan Forés i familiars difunts.

