PARRÒQUIA DEL ROSER
Ferreries – Sant Vicent. TORTOSA
Del 14 al 21 d’abril

100 anys del ROSER
L’església dedicada a la Mare de Déu
del Roser o del Rosari ubicada a
Ferreries, l’any vinent (2014) celebrarà
el seu primer centenari. Fou
consagrada el dia 11 de juliol de 1914.
Quasi destruïda a la guerra del 36 i
posteriorment reconstruïda, ara és un
edifici emblemàtic de Tortosa i una
icona referent de la ciutat.
Ben cert que, al costat d’altres
esglésies i edificis més antics, la nostra
església del Roser és relativament
jove. Però cent anys no és poca cosa i
ens donen el goig de poder fer festa i
celebrar diversos actes que us anirem
informant per conèixer millor la història
i l’activitat espiritual, cultural i social
que el temple del Roser ha
desenvolupat a Ferreries i a la resta de
la ciutat durant aquests cent anys.
D’una manera especial i singular les
persones nascudes o que han viscut o
vivim a Ferreries ens estimem molt la
nostra església. Ens sentim a casa
nostra!. Moltes persones de fora
venen a casar-se o batejar els seus fills
perquè diuen “natros som de Ferreries
i tots els sagraments els hem rebut
aquí”.
Queda encara temps, però passa aviat.
Així que hem de posar en marxa la
il·lusió per celebrar un centenari del
Roser aquí a Ferreries.
Amb el consell de pastoral parroquial
hem fet ja una reunió i prompte en
farem d’altes per concretar els actes
d’aquest esdeveniment. Us anirem
informant puntualment.
El vostre Rector

any 2013

 977-50.01.30 – 58.09.04

www.parroquiaelroser.org

nº 247

AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Venda d’entrades per l’obra de teatre
del diumenge vinent.- Tots els dies de
18’30 a 19’30 h. i a la parròquia es venen ja les
entrades per l’obra de teatre que es
representarà el diumenge dia 21 d’abril.- El
preu és de 6€.

Obra de teatre.- El diumenge 21 d’abril, a
les 18 i al Saló d’actes del institut Joaquim Bau,
el grup UNAE representarà l’obra “Pisito de
solteras” de Jaime de Armiñán a benefici de les
obres pel centenari del Roser.

Viatge arxiprestal per visitar la
Sagrada Família a Barcelona.
L’arxiprestat del Baix Ebre, al qual pertany la
nostra parròquia, ha organitzat una viatge a
Barcelona per visitar el temple de la Sagrada
Família el dia 1 de maig. El preu per persona
es de 35 € que inclou: autocar, entrada a la
Sagrada Família, entrada al Poble espanyol i
dinar en restaurant.Els interessats en anar truqueu al telèfon de
l’Agencia Armagedon Tours que és el número:
977-10.61.20 ( de 9 a 14h.) i us informaran de
tot.

Vetlla de pregària per les vocacions.El proper dissabte, dia 20 d’abril i al Seminari
tindrà lloc la vetlla de pregària per les
vocacions.- Els joves començaran amb una
trobada a les 20 h on es presenten diversos
testimonis de fe i després el sopar de “bocata”
que es porta cadascú. Els adults podem
acompanyar-los a la pregària que començarà a
les 23 h. també al Seminari.
A la parròquia la missa de la tarda tindrà
aquesta intenció.

Diumenge III de Pasqua

Oh Déu, feu que el vostre poble exulti sempre de veure’s espiritualment
rejovenit; que els qui ara s’alegren de sentir-se restituïts a la dignitat de
fills esperin el dia de la resurrecció amb l’esperança segura del goig
etern.

Hermosura y fealdad
Cuenta una leyenda que, cierto
día, la Hermosura y la Fealdad se
juntaron a la orilla del mar. Hacía
mucho calor y, viendo el agua,
ambas
decidieron
darse
un
chapuzón en el mar.
Así pues, sin pensárselo dos
veces, se despojaron de la ropa y
se sumergieron en las frescas
aguas del mar. Pasado un rato, la
Fealdad salió de la playa y, sin
darse cuenta, se colocó la ropa de
la Hermosura y, acto seguido,
siguió su camino.
Al cabo de un tiempo también la
Hermosura salió del agua pero,
para su sorpresa, no pudo
encontrar su ropa. Era muy tímida
y, como no se atrevía a caminar
desnuda, se colocó la ropa de la
SANTORAL

Fealdad. Tras hacerlo continuó
también su camino.
Y cuentan que, desde aquel
momento, los seres humanos las
confunden y mezclan con relativa
facilidad.
No obstante hay personas que
han conseguido contemplar la
cara de la Hermosura; han
conseguido
reconocerla
sin
importar los ropajes que lleva
puestos. Y, de igual forma,
también han sido capaces de
reconocer la cara de la Fealdad
sin dejar que el tejido se la
esconda de sus ojos.
KAHLIL GIBRÁN -

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Telmo

15

Santa Engracia

16

San Aniceto

17

San Eleuterio

18

San Timón

19

San Teodoro

20

San Anselmo

21

“Que nadie pretenda
ser recibido en el
Paraíso sin
recomendación de
los pobres y
enfermos”.
(San Camilo)

dilluns, 15

8,00 h
19’30 h.

dimarts, 16

8,00 h
19’30 h

Suf. Difunts família Curto-Roda

dimecres, 17

8,00 h. Intenció particular
19,30 h. Suf. Joan Royo
Suf. Juan Manuel Andreu i Josep Grimau

dijous, 18

8’00 h.
19’30 h.

divendres, 19

8’00 h. En acció de gràcies al Sagrat Cor de Jesús
19’30 h. Suf. Carmen Vázquez Corbsatón

dissabte, 20

8’00 h. Suf. Maria Caro i familiars difunts.
19’30 h. Suf. Juan Manuel Andreu Aixerch
Suf. Difunts família Sauch-Montrós/Viladot-Castell
Suf. Joan Forés i familiars difunts
Suf. Pepita NIño Sánchez
Suf. José Fernández Jurado (aniv.)

Diumenge, 21

9’00 h Per tot el poble
12’00 h.
19’30 h.

