21è Sopar Solidari
El 14 d’abril, organitzat per Pont de Solidaritat de la Parròquia,
celebràvem el 21è Sopar Solidari .
Aquest any ens havíem proposat ajudar algun dels nombrosos
camps de refugiats. I donada la situació extrema que pateixen els
sirians que han d’exiliar-se del seu país, ens va semblar que era una
bona opció la que ens oferia l’Associació Catalana per la Pau, de
promocionar els projectes que porta a terme en el Camp de
Refugiats de Russeifa-Jordània.
El Sopar va ser presentat i animat per Xavier Graset, i una vegada
explicat el projecte, varen intervenir l’artista Mariona Casanovas,
Emili Cuenca i el Safí Alhafez.
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Vida de la Comunitat
Durant aquestes mesos ens hem
acomiadat amb dolor, però també
amb l'esperança que ja viuen la
resurrecció del Senyor, dels nostres
germans i germanes:

L’església es va omplir sobrepassant les 300 persones, i entre les
entrades, donatius, rifa i altres activitats es va recollir un total de
5.305,00€.
L’exposició “Refugiades”, a més d’estar uns dies a la Parròquia, va
poder exposar-se a la Parròquia de Sant Joan i a la Biblioteca
Central.
Com en altres anys cal agrair als voluntaris i a les entitats
col·laboradores la seva disponabilitat i generositat.

Març:
Julio López Casanova
Antonio Navarro Rubio
Júlia Carreño Soriano
Abril:
Misericòrdia Colom Segarra
María Llüisa Puente Martí
Pere Esquis Samun
Walter Pérez Ávila
Antonio Guijarro Martínez
Maig:
Eusebia García Almagro
Jordi Boronat Turlán
Rosario Rubio Fernández
Durant aquets messos han entrat a
formar part de la comunitat per les
aigües del baptisme:
Batejos:
Abril:
Dylan Batet Sánchez
Lucía Garcia Barranco
Irene Castillo Millán
Ibai Oviedo Úbeda
Maig:
Ona Chertó Solé
Valentina Muns Benítez
Ruth Taboada García

Festa de la Mare de Déu de Montserrat
El dia 27 d’Abril, festa de la Mare de Déu de Montserrat, a la Capella del Barri
Montserrat vam celebrar la festivitat de la nostra patrona, amb la celebració de
l’eucaristia, presidida per Mn. Josep Moreno acompanyat per Mn. Ignasi Olivé,
vam pregar als peus de la Moreneta per tots els veins del nostre barri i per tots els
que ens han precedit en el camí de la fe. En acabar la celebració abans de sortir en
processó, a la porta de la capella és va fer la imposició de la polsera a la imatge de
la Moreneta, va sortir en processó per els carrers del barri, resant la pregària
Mariana del Rosari, acompanyats per la Confraria de Sant Bernat Calvó i la
Confraria de “La Verònica”.

Peregrinació a
Misericòrdia
Desde fa un quants anys quan arriba
el mes de maig, peregrinem un
capvespre al Santuari de la Mare de
Déu de Misericòrdia.
Aquest any serà el dijous, dia 31.
Sortirem de davant la parròquia a les
22:00h.

Visita de La Moreneta
Durant
aquesta
setmana
passada la Mare de Déu de
Montserrat ha deixat la seva
capella per presidir des del
presbiteri la nostra Parròquia,
han sigut moltes les persones
que s'han apropat a la nostra
comunitat per venerar la imatge
La Moreneta. Aquesta ha sigut la
primera vegada que la Mare de
Déu de Montserrat surt del seu
barri.

Vot de poble

Aplec de l’Esperit a Tortosa

El proper diumenge dia 27, a les
7:00 del matí, a l'entorn del
Santuari de Misericòrdia, Rosari
de l'Aurora, seguit de l’Eucaristia.
Commemorem el Vot de Poble
que la ciutat de Reus va fer a la
Mare de Déu de Misericòrdia
després del bombardeig de l'11 de
juny de 1843.

Durant aquest cap de setmana, 19
i 20 de Maig, Festa de la Pentecosta, els joves d'arreu de les diòcesis
de Catalunya i Balears es
reuneixen a Tortosa a l'aplec de
l'Esperit amb el lema Crist és la
Vida. El fil conductor de l'aplec és
el riu Ebre, i les diferents etapes del
riu d'ençà que neix fins que mor
desembocant al mar. Jesús és per
tots nosaltres el riu, la font d'aigua
viva, la vida. Durant aquests cap
de setmana, preguem per tots els
joves que es reuneixen per
celebrar i créixer la seva fe.

Comunions
Tot el mes de Maig a la nostra Parròquia celebrem les primeres
comunions, tots aquells nens i nenes que durant dos anys s'han anat
preparant per participar per primera vegada de la taula de Jesús. Preguem
especialment per tots ells, que aquest camí no acaba aquest dia, sinó que
és un punt de partida pel seu camí en la vida de fe.

Quan envieu el vostre alè, Senyor,
renoveu la vida sobre la terra.

