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

 977-50.01.30 –977. 58.09.04

Del 29 de desembre al 4 de gener

INICI DEL CENTENARI
Comencem amb il·lusió l’any 2014 que
des de la Parròquia el viurem amb un
to especial ja que celebrem el
centenari del nostre temple.
L’església del Roser al barri de
Ferreries-Sant Vicent fa 100 anys i
volem celebrar-ho amb diversos actes
que us anirem informant.
El primer serà la Missa del dia 1 de
gener a les 12 del migdia on donarem
gràcies a Déu i posarem sota la
intercessió de la Verge Maria la nostra
parròquia i aquest centenari que
comencem.
Durant aquest any compartirem molts
moments plens de vivències úniques
(aquest centenari del Roser serà l’únic
que viurem aquí a la terra), però el més
important és aconseguir viure el lema i
objectiu que ens hem marcat: que la
parròquia sigui “casa i escola de
comunió”.
I per portar a terme aquest objectiu cal
la col·laboració i la il·lusió de tots.
Anem a fer que la nostra parròquia
sigui la “casa” on es viu, encara més,
la unitat volguda pel Senyor i “l’escola”
on aprenem, encara més, a conviure, a
acceptar-nos, a cuidar-nos, a estimarnos uns als altres.
Que el nostre temple del Roser sigui
obert, acollidor i l’espai on molta gent
pugui trobar Déu a través de les
celebracions litúrgiques i de la pau, del
consol, de la comprensió i ajuda
dependrà, en gran mesura, de
nosaltres,
Emprenem amb goig aquest camí que
iniciem el dia 1 sota la protecció de la
Mare de Déu del Roser,
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Missa en sufragi per D. Ricardo, Cardenal
Carles.- El dilluns, dia 30, a les 18 h. a la Catedral

DIA DE CAP D’ANY.- Solemnitat de Santa
Maria Mare de Déu. És dia de precepte i les misses
seran a les 10 h., a les 12 h. i a les 19’30.

MISSA D’INICI DEL CENTENARI.- El
dimecres dia 1 de gener, a les 12.- A l’acabar
beneirem la imatge de la Mare de Déu que presideix
la pancarta de la façana.

PESSEBRE VIVENT A FERRERIES
DIUMENGE 5 DE GENER
16’00 Ja estaran totes les escenes muntades
per ser visitades:
“Pessebre” (façana principal de l’església)
“Anunciació de l’àngel a Maria” a la
porta lateral de l’església (c/ Alcanar).Aquest quadre escènic l’organitza
l’Associació de Dones de Ferreries.
17’00 A la plaça Pius XII, “Anunciació als
pastors” amb els nens i nenes dels dos
cursos de comunió i tots els qui vulguin
venir vestits de pastorets.
Seguidament comitiva fins al pessebre
per fer l’Adoració dels Pastors al Nen Jesús.
17’30 Repartiment de XOCOLATA mentre
esperem l’arribada dels Reis pel riu Ebre.
18’00 Adoració dels Reis Mags al Nen Jesús, a la
façana principal de l’església. Paraules de
del Sr, Bisbe i seguidament la comitiva reial
continuarà el seu recorregut com de costum.
Tots els qui pugueu i vulgueu col·laborar
esteu convidats a fer-ho. Tots som necessaris. Si
voleu informació passeu pel despatx parroquial.

El vostre rector

Diumenge de la Sagrada Família

Oh Déu, que ens heu volgut donar l’exemple de la sagrada Família,
feu que, imitant les seves virtuts domèstiques i la caritat generosa,
puguem fruit per sempre de la felicitat de casa vostra.

Recollida d’aliments durant l’Advent
Aquí està la llista de tots els aliments que hem recollit durant el temps d’Advent i que s’ha
entregar a CÀRITAS; per que ho distribueixi entre la gent més pobra. Gràcies a tots els qui
heu col·laborat algunes famílies han tingut una ajuda important en aquests dies de Nadal.
Moltes gràcies.

Sucre
Llegum
Arròs
Pasta
Torró
Tonyina
Sardines
Pots fruita
Xocolata(batuts)
Caldo
Farina
Llegum sec
Formatge
Colacao
Galetes
Oli
Llet
Cafè(Nescafé)
Embotit

Total
SANTORAL

28 kg.
39 pots
51 kg.
39 bosses
34 pastilles
30 llaunes
11 llaunes
14 pots
3 unitats
12 unitats
8 kg.
19 bosses
1 unitat
7 pots
24 paquets
77 litres
176 litres
4 unitats
1 unitat.

_____________
578 unitats
INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Sabino

30

San Silvestre

31

Sta. Maria, Madre de Dios

1

San Basilio y San Gregorio

2

Sta. Genoveva

3

San Rigoberto

4

San Simeón Estilita

5

“Hay que vivir con
alegría las pequeñas
cosas de la vida
cotidiana (…) No te
prives de pasar un
buen día”
Papa Francisco

dilluns, 30

8,00 h
19’30 h. Suf. Bautista Lafarga (aniv.) i Pura Fabregat

dimarts, 31

8,00 h
19’30 h

dimecres, 1

10,00 h. Suf. Feliciano Lengua i Maria Moliner
12,00 H. Per tot el poble
19,30 h.

dijous, 2

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

divendres, 3

8’00 h.
19’30 h. Intenció particular
En acció de gràcies

dissabte, 4

8’00 h. Suf. Càndida Rosa Itarte Lon
19’30 h. Suf. Difunts família Prada-Nicolau-Loredo

Diumenge, 5

9’00 h

Suf. Pedro Belloví
Suf. Mariano Vinaixa.
12’00 h. Per tot el poble
19’30 h.

