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Del 24 al 30 d’octubre

ELS NOSTRES HEROIS
“Oh màrtirs del Crist, sou foc i embranzida.
No hi ha amor més gran que donar la vida”.
Així comença el cant que cantem a les festes
dels màrtirs.
,
Jesús, el Senyor, ja havia dit que no hi ha
amor més gran que donar la vida pels seus
amics.
Això és el que van fer amb plenitud els
màrtirs. Van preferir perdre la vida abans que
negar al Senyor.
Aquests quatre màrtirs que aquest dissabte
seran beatificats, se sumaran a una llarga llista
de persones que sense haver fet cap mal,
només per ser cristians, van ser assassinades
vilment a, la persecució religiosa dels anys
,
1936 al 1939.
“Els qui heu mort per Ell, d’Ell amb goig
viureu”. Els màrtirs han entregat la vida per
amor al Crist donant així el testimoni més
gran de fe. No van voler negar que eren
sacerdots, religiosos o religioses, laics o
.
laiques que
estimaven a Jesús. Per això la
beatificació reconeix i fa públic que estan ja
al cel, gaudint cara a cara de la visió de Déu i
de la companyia de la Verge i del sants.
“Fins per qui us matà, vau saber pregar”.
Els màrtirs
- no només han mort per Crist, sino
com Crist. Van morir perdonant a aquells que
els havia de matar, com Jesús va perdonar els
qui l’havien clavat a la creu. Hi ha testimonis
molt impactants de les paraules i gestos plens
de perdó que els qui havien de ser afusellats
deien al seus assassins,
Els màrtirs són els nostres herois. Van morir
per Crist i com Crist. Que siguin per nosaltres
“foc i embranzida”
per viure la nostra fe amb
.. .
autenticitat.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Dimarts “Dia d’adoració contínua”. El
dimarts dia 26, tornarem a viure una diada
d’adoració al Senyor des de les 10 del matí fins
les 19 h, de la tarda.
Durant el dia, busquem una estona per estar a la
presència del Senyor. Ens sortirem confortats,
recuperats i amb molta més pau.
Per molta feina que tinguem, si dediquen una
estona al Senyor veurem com tot es pot fer igual i
encara millor.

Vida Creixent. El dijous dia 28, a les 16 h. i al
saló parroquial tindrem la reunió mensual
d’aquest grup de formació cristiana.

Adoració Nocturna.- El dissabte, dia 30, a
l’acabar la missa de la tarda, exposarem el
Santíssim per fer una estona d’adoració. Allí,
davant de la seva presència, adorarem i
pregarem per tantes persones que necessiten
una ajuda especial. Veniu i adorem-lo!

Beatificació. El dissabte dia 30, a les 11 h. i a
la Catedral de Tortosa, tindrà lloc la solemne
celebració de la beatificació de quatre màrtirs
Operaris que van ser assassinats per odi a la fe
en la persecució religiosa del 1936 al 1939. Al
darrera d’aquest mateix full trobareu una breu
ressenya d’aquest esdeveniment.
Rosari dels dissabtes al matí. Aquest
dissabte dia 30, a les 8:30 i al temple parroquial,
Rosari en honor a la Mare de Déu. Aquest
dissabte serà ja el darrer dia que farem aquest
rosari per matí durant el mes d’octubre. Esperem
que l’any vinent el puguem fer ja per la vida verda
com era costum.

Tenim ja a la venda la Loteria de Nadal.
Els interessats passeu pel despatx parroquial.

Mossèn Ramon

Diumenge XXX del temps de durant l’any

Déu omnipotent i etern, augmenteu la fe, l’esperança i la caritat; i, perquè
puguem assolir els béns que ens prometeu, feu que estimem allò que ens maneu.

.

Beatificación de 4 mártires Operarios
El 29 de septiembre de 2020, el Papa
Francisco autorizó a la Congregación para las
Causas de los Santos a promulgar el decreto
concerniente al martirio de estos cuatro
sacerdotes operarios diocesanos. Dieron su
vida por Cristo durante la Guerra Civil
Española, cuando ejercían como formadores
en los seminarios de Ciudad Real, León y
Baeza.
Francisco Cástor Sojo López nació en
Madrigalejo (Cáceres) y murió en Ciudad
Real el 12 de septiembre de 1936, cuando
tenía 55 años.
Millán Garde Serrano era originario de Vara
del Rey (Cuenca). Murió en Cuenca el 7 de
julio de 1938, a la edad de 62 años.
Manuel Galcerá Vidallet nació en Caseras
(Tarragona). Murió en Ibros (Jaén) el 3 de
septiembre de 1936, con 59 años.
Aquilano Pastor Camberos era natural de
Zarza de Granadilla (Cáceres). Murió en
Úbeda (Jaén) el 29 de agosto de 1936, con
tan solo 25 años y tras haber cumplido uno
como sacerdote.

SANTORAL

Son los cuatro operarios que quedan por
beatificar de un total de 30. Los primeros
mártires operarios fueron beatificados por San
Juan Pablo II el 1 de octubre de 1995. Se trata
del grupo de Pedro Ruiz de los Paños y 8
compañeros mártires. El segundo grupo,
compuesto por Joaquín Jovaní Marín y 14
compañeros, fue beatificado en la gran ceremonia
de Tarragona el 13 de octubre de 2013. Dos
operarios más fueron beatificados el 25 de marzo
de 2017, dentro de la causa de José ÁlvarezBenavides y de la Torre y 114 compañeros, de la
diócesis de Almería.

...
La Eucaristía de Beatificación, el acto central de
este evento, se celebrará el sábado 30 de
octubre, a las 11:00 h., en la Catedral Basílica
de Santa María de Tortosa. Por la tarde, se han
programado una serie de propuestas culturales y
espirituales: adoración eucarística en el Templo
de la Reparación, exposición sobre los mártires
de la Hermandad en el Espai Mossèn Sol y ruta
Mosén Sol. La jornada concluirá con un acto
cultural en el ábside de la Catedral
(https://religion.elconfidencialdigital.com/articulo/diocesis/sacerdotesoperarios-martires-seran-beatificados-sabado-30-octubretortosa/202110230054500425)

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA
dilluns, 25

San Bernardo Calbó

25

San Evaristo

26

Santa Sabina

27

San Simón y Judas
Tadeo, apóstoles

28

San Narciso

29

San Marcelino y Claudio

30

San Quintín

31

8’00 h.
19’30 h Suf. Bernat Pacià Romeu Arroyo
Suf. Gonzalo Arroyo i Joan Gallostra.
En acció de gràcies aniversari de Colin

dimarts, 26

8’00 h. Pels joves i catequistes
19’30 h Suf. Difunts família Mauri-Pallarés

dimecres, 27

8’00 h
19’30 h

dijous, 28

8’’00 h
19´30 h

divendres, 29

“Donde Dios no
ocupa el primer
lugar, corre
peligro la dignidad
del hombre”
(Benedicto XVI)

dissabte, 30

Suf. Teresa, Encarnación i Agustina Pla Forés

Suf. Maria Rovira i Paco Arnau.

8’00 h.
19’30 h Suf. José Lafarga
Suf. Joan Malrás Viña
8’00 h
19’30 h.

Diumenge, 31

Família Toledo-Marín
Suf. Mª Cinta Borrás Bayerri (aniv.)

9’00 h. Suf Paco Arnau
12:00 h.
19:30 h. Per tot el poble.
.
.

