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Del 19 al 25 de gener

EL GOIG DE LA UNITAT
Del 18 al 25 de gener tota l’Església
ens unim en la pregària per la unitat
dels cristians demanant que arribi
prompte el dia en que tots els qui
creiem en Crist acomplim el seu desig :
“que tots siguin u”.
Per viure la unitat necessitem sempre
l’altitud primera que és la humiliat per
reconèixer els nostres errors i per
deixar-nos guiar per l’Esperit Sant.
Com passa en tots els grans desitjos
de pau, justícia, solidaritat, unitat, la
cosa comença sempre per casa nostra.
Tot això tant bo que volem per tothom
no arriba un dia de cop i volta.- La
unitat, al igual que la pau, la justícia…
es faran realitat en la mesura que tu i
jo, en les nostres relacions més
properes, hi treballem per aconseguirho
Si ens esforcem per crear unió entre
els de casa nostra, entre els companys
de feina, entre les nostres amistats i
també entre els membres de la
comunitat parroquial, estem treballant
per la unitat de tots els cristians.
Aquesta setmana de pregària encaixa
molt bé amb el lema del nostre
centenari: “casa i escola de comunió”.
Ànim a tots! Treballem per aquest
objectiu.! Siguem persones de creen
unió i mai divisió. Que els nostres
pensaments, paraules i obres vagin
encaminades a que el desig d’unitat de
Jesús sigui una realitat al menys de
part nostra.
Sentirem el goig quan farem possible
la unió perquè és l’obra de l’Esperit
Sant.- En canvi l’obra del diable és la
desunió i provoca tristesa.
El vostre rector

any 2014

 977-50.01.30

nª 279

AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Grup 30/40 .- El dimecres dia 22 a les 21 h. i
al saló parroquial tindrem la reunió quinzenal
d’aquest grup d’aprofundiment en la fe.

Reunió Catequistes de Confirmació.El dijous dia 23, a les 8 de la tarda tindrem una
reunió dels Catequistes de Confirmació dels
dos cursos per programar el segon trimestre i
concretar algunes coses.

Cadena Solidaria.- Com l’any anterior, el
dissabte dia 25, a les 12’45., davant l’església
del Roser ens trobarem per construir aquesta
cadena solidaria per ajudar als més pobres.

Pregària Jove.- El dissabte, dia 25, a les
20’30 tindrem a la parròquia una pregària jove
tipus Taizé, organitzada per la Delegació de
Joves del nostre Bisbat.- Estem tots convidats
a acollir a aquests joves que, d’arreu de la
nostra diòcesi, faran aquesta estona de
pregària.

Els orígens de l’església del Roser al
Barri Ferreries-Sant Vicent.- Al darrera
d’aquest full anirem publicant al llarg de l’any
els documents que fan referència a tot el
procés de construcció de la nostra església del
barri. Així ens podem assabentar millor
d’aquests fets històrics i celebrar-ho amb més
goig.

Cava del Centenari.- Tenim encara
ampolles de cava del Centenari. En tindrem
durant tot l’any 2014.- Per les vostres
celebracions del Sant o aniversari del
naixement, amb motiu d’un esdeveniment
especial o per celebrar les vostres festes
familiars, durant aquest any podem brindar amb
el cava del centenari.

Diumenge II del temps de durant l’any

Déu omnipotent i etern, que governeu el cel i la terra:
escolteu el poble que us suplica i concediu la vostra pau als
nostres temps.

ORÍGENES DE LA ACTUAL IGLESIA DEL ROSER (I)
En el Boletín Oficial del Obispado de Tortosa
del 10 de Mayo de 1893 nº 12, aparece el acta
de la bendición y colocación de la primera
piedra de lo que más tarde se convertiría en
nuestra iglesia actual. El acta dice así:
“En la Muy Ejemplar i Fidelísima Ciudad de
Tortosa, provincia de Tarragona a las cinco y
media de la tarde del día treinta de Abril del
año del Señor mil ochocientos noventa y tres,
siendo Romano Pontífice el sapientísimo León
XIII, Rey de España D. Alfonso XIII, y Obispo
de esta Diócesis el Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D.
Francisco Aznar y Pueyo; previa invitación al
Excmo. Cabildo Catedral y Excmo.
Ayuntamiento, al Sr. Cura Párroco D. José
Voltes, a los Muy Ilustres Gobernador Militar D.
Emilio Cremata y Juez de primera instancia D.
Maximiliano González de Agüero, al Colegio
Máximo de la Compañía de Jesús, al Sr.
Diputado Provincial D. Victor José Olesa, al
Registrador de la Propiedad D. Buenaventua
Agulló, al Administrador del Banco D. Carlos
Mora y a otras personas bienhechoras;
presentes los miembros de la Junta nombrada
a este efecto y compuesta del Ilustre Sr. Dr. D.
Joaquín Juste, Canónigo Lectoral de esta
Santa Iglesia Catedral, del Beneficiado D. José
García y de los seglares D. Enrique Carpa, D.
Domingo Grego, D. Angel Nicolau, D. Juan

SANTORAL

Domingo y hermanos, D. Mateo Martí, D.
Agustín Cavé, D. Ignacio Pla, D. José
Gendré, D. Jerónimo Gas y D. José
Aragonés, ante un concurso extraordinario
de la Ciudad y de los Arrabales de Ferrerías
y de San Vicente; erl Excmo. e Ilmo. Sr.
Obispo, y en su nombre el Muy Iltre. Sr.
Licenciado D. José Mª de Castellarnau,
Arcediano de esta Catedral, Provisor y
Vicario General de su Obispado, con el
ceremonial que prescribe nuestra Santa
Madre la Iglesia, bendijo y colocó la
primera piedra fundamento de una capilla
que bajo la advocación de Nuestra Señora
del Carmen y de Sant Vicente y con el
auxilio divino se ha de edificar bajo la
dirección del Arquitecto diocesano D.
Juan Abril.
En testimonio de todo esto se levanta la
presente acta que firman algunas personas
de entre las muchas que asistieron a la
solemne ceremonia.
FRANCISCO, obispo de Tortosa.- Francisco
Canivell, Alcalde.- Emilio Cremata,
Gobernador Militar.- Maximiliano González
de Agüero, Juez de Primera Instancia.- José
Mª de Castellarnau.- Joaquín Juste,
Lectoral.- (siguen las firmas)”
(GUIMERÁ, B. El Roser, su génesis y vicisitudes. Pgs. 26 y 27)

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Sebastían

20

Santa Inés

21

San Vicente, diácono

22

San Fco. Gil de Frederich

23

San Francisco de Sales

24

Conversión de San Pablo

25

Santos Timoteo y Tito

26

“Yo hago lo que
usted no puede y
usted hace lo que
yo no puedo. Juntos
podemos hacer
grandes cosas”.
Santa Teresa de Calcuta.

dilluns, 20

8,00 h
19’30 h. Suf. Pepita Niño Sánchez
Suf. Joan Forés i familiars difunts.

dimarts, 21

8,00 h
19’30 h

dimecres, 22

8,00 h. Suf. Vicente Alumbreros i Carmen Pantoja
19,30 h. Suf. José Carles Carles

dijous, 23

8’00 h.
19’30 h.

divendres, 24

8’00 h.
19’30 h. Suf. Per un difunt

dissabte, 25

8’00 h.
19’30 h.

Diumenge, 26

9’00 h Per tot el poble.
12’00 h. Suf. Enrique Roda (aniv.) i familiars difunts
19’30 h. Suf. José, Francisco i Javier

