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Del 27 de setembre al 3 d’octubre

REFORCEM EL BÉ
Tenen mala premsa els radars a les
nostres carreteres. Quantes “fotos” que
no porten alegria quan les reps perquè
van acompanyades de la corresponent
sanció.
Diuen que sí que ajuden a prevenir
accidents per que els conductors
disminueixen la velocitat. De fet tots
hem minorat la marxa quan en veiem
un. L’altre dia la imatge d’un radar em
va fer pensar....
Són un poc injustos els radars!
M’explico. Només capten als
conductors que infringeixen la velocitat
marcada i els multen per això. Però..
¿i els altres conductors que han
respectat, els límits de velocitat i han
actuat correctament? Per què no
premiar-los pel seu bon comportament?
Per què no premiar més les bones
conductes i reforçar així la pràctica del
que és correcte? .- Sí. Ja se que això
.
és somiar
i pareix inviable i més en
aquests moments.,, però la pregunta
continua: ¿quina és la millor forma de
lluitar contra el mal? Només castigant-lo?
o “reforçant” el bé també?
Concretem:
que nosaltres no siguem
com els radars de la carretera.
No ens fixem només en les “males
persones”, ni només en les males
accions d’algunes persones. Fixem-nos
també en les bones persones i en
el bé que fan també els qui alguna
vegada s’equivoquen. No tot és mal.
Premiem, “reforcem”, la bona acció.
Felicitem a la persona en concret que
ha fet el bé...Així
. l’estimularem i
reforçarem la seva conducta.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Dia d’adoració contínua. El dimarts dia 29,
tindrem la adoració contínua des de les 10 del matí
fins les 19 h. Busquem una estona per estar davant de
Jesús. És el temps més aprofitat. Entrar i estar amb el
Senyor és un regal molt valuós.

Mes del Sant Rosari. El dijous comencem el mes
d’octubre dedicat al Sant Rosari. A la nostra parròquia
és un mes totalment festiu ja que tenim com a patrona a
la Mare de Déu del Rosari (del Roser). Cada dia
preguem amb el Sant Rosari, farem el tridu de
preparació a la festa i celebrarem solemnement a la
Mare de Déu del Roser el dissabte dia 10. A més a més
d’altres actes que anirem anunciant.
Rosari dels dissabtes al matí. És costum des de
fa uns quants anys, de pregar amb el Rosari per la Via
Verda durant els dissabtes del mes d’octubre. De
moment no ho podem fer per la Via Verda, però ho
farem a l’església.
Aquest dissabte dia 3, a les 8:30 i al temple parroquial,
Rosari en honor a la Mare de Déu.

Càritas de les parròquies de Tortosa.
Necessitem 2.500 litres de llet per fer front a les
properes entregues d’aliments als més necessitats.
Podeu portar-la aquí a l’església, que estarà oberta tots
el dies de 11 a 12:30 h. i de 17:30 a 20:15.h. També a
les 7:30 per la missa del matí.
¿ENS PROPOSEM COM A PÀRRÒQUIA
RECOLLIR FINS A 1000 LITRES?

Pel·lícula de la Divina Misericòrdia al cine de
Roquetes. És un bona pel·lícula i penso que hem de
“apoiar-la2 amb la nostra assistència. Si el cinema veu
que es rentable, potser ens deixarà projectar altres
pel·lícules religioses aquí a prop.
Tots el dies, fins al dijous dia 1, a les 18:00 h. Fem un
esforç per anar-hi.

Mossèn Ramon

Diumenge XXVI del Temps de durant l’any.

Oh Déu, mai no manifesteu tant la vostra omnipotència com quan perdoneu i
us compadiu; enriquiu-nos amb el dons de la vostra gràcia, per tal que, corrent
cap al terme promès, esdevinguem hereus dels bens celestials.

¿QUIÉNES SON LOS ÁNGELES?
¿Quiénes son los ángeles? ¿Cuál es su
misión?
Los ángeles son seres espirituales creados
por Dios por una libre decisión de su voluntad
divina. Son seres inmortales, dotados de
inteligencia y voluntad.
Debido a su naturaleza espiritual, los ángeles
no pueden ser vistos ni captados por los
sentidos. En algunas ocasiones muy
especiales, con la intervención de Dios, han
podido ser oídos y vistos materialmente. La
reacción de las personas al verlos u oírlos ha
sido de asombro y de respeto. Por ejemplo, el
profeta Daniel y Zacarías.
La misión de los ángeles es amar, servir y dar
gloria a Dios, ser sus mensajeros, cuidar y
ayudar a los hombres. Ellos están
constantemente en la presencia de Dios,
atentos a sus órdenes, orando, adorando,
vigilando, cantando y alabando a Dios y
pregonando sus perfecciones. Se puede decir
que son mediadores, custodios, protectores y
ministros de la justicia divina.
La presencia y la acción de los ángeles
aparecen a lo largo del Antiguo Testamento
en muchos de sus libros sagrados. Aparecen
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frecuentemente también en la vida y enseñanzas
de nuestro Señor Jesucristo, en las cartas de San
Pablo, en los Hechos de los Apóstoles y
principalmente en el Apocalipsis.
Con la lectura de estos textos, podemos descubrir
algo
más
acerca
de
los
ángeles:
Los ángeles nos protegen, nos defienden
físicamente y nos fortalecen al combatir las
fuerzas del mal. Luchan con todo su poder por
nosotros y con nosotros. Como ejemplo tenemos
la milagrosa liberación de Pedro que fue sacado
de la prisión por un ángel (Hech 12,7ss) y cuando
el ángel del Señor detuvo el brazo de Abraham
para que no sacrificara a Isaac.

Los ángeles nos comunican mensajes del
Señor
importantes
en
determinadas
circunstancias de la vida. En momentos de
dificultad, se les puede pedir luz para tomar
una decisión, para solucionar un problema,
actuar acertadamente, descubrir la verdad;
por ejemplo tenemos las apariciones a la
Virgen María, San José y Zacarías. Todos
ellos recibieron mensajes de los ángele
(Cf. https://es.catholic.net/op/articulos/58645/cat/729/santosarcangeles-y-santos-ngeles-custodios.html#modal)

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA
dilluns, 28

San Wenceslao

28

Santos Arcángeles
Miguel, Gabriel i Rafael

29

San Jerónimo

30

Sta. Teresa del Nilño
Jesús

1

Santos Ángeles
Custodios

2

San Francisco de Borja

3

San Francisco de Asís

4

8’00 h
19’30 h Suf. Maria Rovira
Suf. Cecília Cid Audí (aniv,).

dimarts, 29

8’00 h.
19’30 h Suf. Maria Capó Ivars (aniv.)
Suf. Rafael Arena Cantano i Rafael Arena Florido
Suf. José Lafarga.
Suf. Joan Malrás Viña
Suf. Josep Ódena Fabregat

dimecres, 30

8’00 h
19’30 h Suf. Difunts família Toledo Marín

dijous, 1

“Si los ángeles
pudieran tener
envidia, ellos nos
envidiarían por la
Santa Comunión”.

8’00 h
19´30 h Suf. Domingo Montesó March (aniv.)

divendres, 2

dissabte,

8’00 h.
19’30 h Suf. Andrés Subirats Lleixà.

3

8’00 h
19’30 h. Suf. Pedro Barreno i Maria Rovira

Diumenge, 4

9’00 h. Per tot el poble.
12:00 h. Suf., Pedro Bellobí
19:30 h. Suf Difunts família Mauri-Carles.

San Pio X
.

