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

 parroquiaelroser@hotmail.com

Del 12 al 18 de desembre

POSEM JA EL BETLEM
“Pon en tu hogar un Belén que
contagie de paz el belén de tu vida”
Les imatges del pessebre ens evoquen
,
el naixement de Jesús que ve a trobar-se
amb nosaltres, a buscar el qui s’ha
perdut, a acompanyar-nos en la nostra
vida perquè mai estem sols. És l’Amor
més gran que es fa petit per ajudar-nos.
Aquell Nen Jesús enmig de Josep i
Maria ens parla de pau, d’abraçada, de
trobada, de perdó, d’amor.
Per això és una benedicció poder posar
un Naixement, petit o gran, a cada casa
perquè la seva presència ens contagia i
ens ompli
, de pau si el mirem amb fe.
, el pessebre, fem el Betlem i la
Posem ja
nit de Nadal, abans de la missa del Gall o
l’acabar, posem la imatge del Nen-Jesús.
Aquell infant silenciós, ens diu moltes
coses si el contemplem. Va venir i s’ha
quedat entre nosaltres, a vegades oblidat
per molts,
. però sempre esperant que el
deixem entrar dins nostre, que creguem
en Ell i així trobarem el sentit al betlem
de la nostra vida.
Posem també la imatge del naixement
als nostres balcons. Que posin també als
aparadors
- dels comerços el Naixement.
Inundem de Nadal el nostres carrers.
Un Betlem sense Jesús no tindria sentit.
A qui mirarien Josep i Maria, a qui
adorarien els Reis, a qui portarien
ofrenes els pastors, a qui cantarien els
àngels...?
Quantes vegades la nostra vida pareix
un betlem sense Déu. Plena de coses i
persones però sense Jesús.
.. .
Posem un Betlem
a casa i que des
d’allí passi a la nostra vida. Mossèn Ramon
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Recollida d’aliments durant el temps
d’Advent. Fins al 20 de desembre anirem recollint,
com cada any, els aliments per als més pobres.

Neteja dels “dorats”. El dimecres, dia 15, a les
16 h. al lloc de costum.
Grup nº 1 del Sínode. El dilluns dia 13, a les
20:15 h. i al saló parroquial tindrem la primera sessió
del Sínode d’aquest grup que es reunirà el dilluns.
Tothom està convidat a participar. A més els del
grup de Lectio Divina que ja venien en dilluns també
participaran. . Al darrera d’aquest mateix full està
explicat l’organització d’aquest grups sinodals.

Dimarts “Dia d’adoració contínua”. El
dimarts dia 14, tornarem a viure una diada d’adoració
al Senyor des de les 10 del matí fins les 19 h, de la
tarda

Grup 30/40 . El dimarts dia 14, a les 20:30 i al saló
parroquial ens trobarem aquest grup d’aprofundiment
en la fe.

El Jesús del teu Betlem. El diumenge dia
19, a les 12 h. amb els de la catequesis i a les altres
misses beneirem la imatge del Nen Jesús que posareu
al vostre Betlem de casa.

Concert del Cor Parroquial. El dissabte dia 18,
a les 20:15 h. tindrem el concert de Nadal que ens
ofereix el nostre cor parroquial. Recolzem la seva
entrega amb la nostra presència i agraïment.

Concert de l’Orfeó tortosí. També el diumenge
dia 19, a l’acabar la missa de la tarda, l’Orfeó Tortosí
ens oferirà el concert de Nadal a la nostra parròquia.
Cistella de Nadal. El dissabte, dia 18, es ja el
sorteig. Queden encara uns quants números per vendre.
Si algú en vol comprar, fins al divendres hi hauran,

Diumenge III d’Advent

Mireu, oh Déu, el vostre poble que espera, ple de fe, la festa del naixement del vostre
Fill; concediu-li d’arribar amb alegria a les festes de Nadal i de celebrar-les solemnement
amb el goig de l’Esperit.

TODOS INVITADOS A PARTICIPAR EN EL SÍNODO
En todas las parroquias comenzamos esta
etapa del Sínodo al que nos ha convocado
el Papa Francisco.

encuentro del sínodo. (En esta hoja ya se indica
uno.
Los grupos sinodales serán los siguientes:

Todos estamos invitados a participar de
estos encuentros que tendremos
periódicamente y en los que nos sentimos
realmente miembros de una misma familia
que es la Iglesia y que se concreta en la
parroquia.

➡ GRUPO Nº 1. Se reunirá un lunes al mes de
20:15 h. a 21:15 h. en el salón parroquial. El
grupo que esta semana tenía otra reunión se une
a este grupo del sínodo. (por ejemplo el de Lectio
Divina)

Aquí en nuestra parroquia tendremos cada
mes (hasta el Abril) 3 grupos diferentes
del Sínodo, que se reunirán cada uno una
vez al mes para tratar los temas que se
nos han propuesto des de Roma.

➡ GRUPO Nº 2. Se reunirá un martes al mes de
20:30 h. a 21:30 h. en el salón parroquial. El
grupo que ese martes tenia reunión se une a este
segundo grupo sinodal ( por ejemplo el de 30/40).

Cada uno se apunta al grupo que le
viene mejor por día y hora. No hace
falta inscribirse antes, basta con venir
ese día a la reunión.

➡ GRUPO Nº 3. Se reunirá un jueves al mes de
16:00 h. a 17:00 h. en el salón parroquial. A este
grupo se unirán también los miembros del grupo
Vida Creixent.

Los grupos serán en días distintos, en
horas distintas y en semanas distintas
para dar más facilidad a los que quieran
participar.

Ojalá seamos muchos los que podamos participar
de estos encuentros y crezcamos en la vivencia
de ser Iglesia dentro de esta gran familia que es
la parroquia.

Cada domingo, en la hoja parroquial, se
indicará el grupo que esa semana tiene el

Invitad vosotros mismos a quienes penséis que
les pueda interesar.

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

SANTORAL

dilluns, 13

Santa Lucía

13

San Juan de la Cruz

14

San Maximino

15

Santa Adelaida

16

San Lázaro

17

Ntra. Sra. de la
Esperanza

18

San Anastasio

19

dimarts, 14

8’00 h. Suf. Antonio, Mercedes, Adela i Teresa Subirats
Favá
19’30 h Suf. Carmen Caravallo (aniv.) i Francisco López

dimecres, 15

9’00 h Suf. Juan Bautista Minguet Gil
19’30 h Suf. Difunts família Segarra-Escobedo

dijous, 16
divendres, 17

dissabte, 18

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

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

Diumenge, 19

8’’00 h En acció de gràcies
19´30 h
8’00 h.
19’30 h Suf. Familiars i amics difunts de Colin i Bozena
8’00 h
19’30 h.

Suf. Joan Castell
Suf. Difunts família Sauch-Montrós/Viladot-Castell
Suf. Difunts família Albacar-Alegret.

9’00 h. Suf. Hna. Montserrat Fernández
Suf. Pedro Chertó March
Suf. Paco Montesó
Suf. Josefa Medina Medina (aniv.)
12’00 h. Suf. Paco Arnau
19:30 h. Per tot el poble
.
.

