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Del 9 al 15 de febrer

UNA COMUNITAT VIVA
Buscant en els arxius, remenant
documents, cròniques i fotografies amb
motiu del centenari de la nostra
església del Roser em vingué aquest
pensament: quantes persones han fet
possible el que ara tenim!. Quants
esforços, quanta dedicació i estima!
El bisbe Aznar que amb els seus
diners va comprar el terreny. Els veïns
dels ravals de Sant Vicent i de
Ferreries que volien tenir una església
pròpia i van contribuir amb els seus
donatius. Els obrers que van treballar
en la seva construcció i en la
reconstrucció. Les persones que van
ajudar en adquirir tot el necessari per
al culte: altars, imatges, ornaments...
Les persones que han “habitat” al llarg
d’aquests 100 anys aquest temple.
I les persones que ara, actualment,
esteu ajudant en tots els àmbits perquè
l’església del Roser sigui una “casa i
escola de comunió”, un lloc de
pregària, d’encontre amb el Senyor; un
espai de fraternitat on ens sentim
Església.
Li dono gràcies a Déu per tots i per
cadascú.
Tant de bo que quan arribi el segon
centenari, les persones que ho
organitzin troben també que, durant
100 anys més, moltes persones de
totes les edats han contribuït en
mantenir aquest temple dedicat al
Senyor; i que allí es reuneix també
una comunitat viva que, sota l’esguard
de Mare de Déu del Roser, celebra al
Senyor ressuscitat i s’esforça per ser
casa i escola de comunió.
Ara ens toca a nosaltres.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Lectio Divina.- El dilluns dia 10, a les 20 h. i
al saló parroquial compartirem una altra estona
de reflexió i aprofundiment de la nostra fe amb
l’ajuda del Compendi del Catecisme.
És un grup obert, com tots els de la parròquia,
per tant por venir tothom qui ho vulgui.

Mare de Déu de Lourdes.- El dimarts dia
11 és la festa pròpia de la Verge Maria en
l’advocació de Lourdes.- Tant a la missa de les
8 del mati a l’Aliança com a la de les 19’30 a la
parròquia, pregarem per tots els malalts
demanant a la nostra Mare de cel la seva
intercessió per tots ells,L’Hospitalitat de Lourdes celebra la festa el
diumenge vinent, dia 16, a la catedral a les
11’30 h. amb la missa presidida per Sr.Bisbe,
Reunió Monitors de la litúrgia.- El
dimecres dia 12, a les 20 h. i al despatx
parroquial ens trobarem els monitors de la
litúrgia per tenir una estona de formació i
concretar alguns aspectes d’aquest servei tant
important.

Confirmació d’adults.- El proper mes de
març, al començar la quaresma, iniciarem
també la preparació per la confirmació dels
adults que encara no estan confirmats.
Si coneixeu algú que desitgi confirmar-se,
podeu dir-li que passi pel despatx parroquial
per inscriure’s.
Comenteu-ho amb els vostres familiars i amics
que penseu que els pugui interessar.- És tant
important i necessari rebre aquest sagrament
que hem de recordar-ho sovint perquè tothom
qui vulgui el pugui rebre

El vostre rector

Diumenge V del temps de durant l’any

Senyor, vetlleu sempre bondadosament per la vostra
família; protegiu-la i defenseu-la, ja que només confia en la
vostra gràcia.

ORÍGENES DE LA ACTUAL IGLESIA DEL ROSER (III)
Con fecha 13 de Julio de 1914 D.Francesc
Mestre i Noé, publicaba una crónica en El
Restaurador referente a la inauguración de
la nueva Iglesia en la barrio de Ferrerías.Es una crónica muy rica en detalles y muy
extensa por lo que la iremos publicando
aquí por partes.
LA NUEVA IGLESIA DE LA SANTA CRUZ
DE FERRERÍAS (I)
“Anteayer por la tarde, tuvo lugar el
solemnísimo acto de bendición de la nueva
iglesia de la Santa Cruz de Ferrerías,
emplazada en el límite de los arrabales de
San Vicente y de las antiguas Ferrerías
denominada esta última de la Cruz, gracias
al milagro de San Vicente Ferrer que salvó
a una gentil campesina de un atentado
contra su honestidad y en memoria de tal
suceso se levantó la cruz en el mismo lugar
en que se encuentra actualmente, es decir,
enfrente de la calle del Comercio.
El templo que vamos a describir es fruto de
la iniciativa y celo apostólico del muy
llorado Obispo Dr. Aznar y Pueyo que de
su peculio compró los terrenos,
procedentes del ramo de la guerra y
situados como he dicho entre los dos
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arrabales y en el antiguo torrontero del río,
cuya superficie está sobre el nivel de los
mayores desbordamientos.
Atendiendo el Dr. Aznar y Pueyo las
indicaciones de la mayoría de los vecinos y
preocupado de que una barriada tan
populosa no tuviera Parroquia propia, reunió
en su Palacio a innumerables personas de la
otra parte del río y de acuerdo con ellas
encargó a nuestro amado e ilustrado amigo
Arquitecto diocesano D. Joan Abril y
Guanyabéns el estudio del plano de la iglesia
con la correspondiente casa rectoral y
escalinatas. Según el plan aprobado, se
levantó una Capilla, que más tarde debía ser,
como lo es hoy, el Sagrario de la nueva
Iglesia, colocándose con las ceremonias
previstas por la Liturgia, la primera piedra en
el punto que une la Capilla del Sagrario y el
Altar Mayor.
Animados por el Sr. Obispo, los vecinos de
ambos arrabales constituyeron una Junta de
Obras que recogió limosnas para ayudar al
Prelado a pagar el coste que nos ocupa y
que con tanta ilusión había patrocinado y
comenzado a construir.”
((GUIMERÁ, B. El Roser, su génesis y vicisitudes. Pgs. 40 y 41)

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

Santa Escolástica

10

Ntra, Sra.de Lourdes.

11

Santa Eulalia

12

San Benigno.

13

Santos Cirilo y Metodio

14

Bto. Claudio de la
Colombiere

15

Santa Juliana

16

dilluns,

10

dimarts, 11

8,00 h
19’30 h. Suf. José Agramunt (aniv.)
8,00 h

19’30 h
dimecres, 12

Suf. Hnos. Mercedes, Antonio Adela i Teresa Subirats Favá

Suf. Difunts família Casanova.
Suf. Carmen Andreu Benet

8,00 h. En acció de gràcies al Sagrat Cor de Jesús
Suf. Càndida Rosa Itarte Lon

19,30 h. Suf. Pepita Audí i José Aliau

“Sacar provecho
de un buen
consejo exige más
sabiduría que
darlo.”
John Churton Collins

dijous, 13

8’00 h. Suf. Maria Caro i famliars difunts.
19’30 h. Suf. Antonio Royo
Suf. Salvador Aliau

divendres, 14

8’00 h.
19’30 h. Suf. Salvador Aliau
Suf. José Lapuerta
Suf. Salvador i Francisca Roig Franquet

dissabte, 15

8’00 h.
19’30 h. Suf. Victoria Celma
Suf. Difunts família Sauch-Montrós/Viladot-Castell
Suf. Salvador Aliau

Diumenge, 16

9’00 h Pels joves
12’00 h. Per tot el poble
19’30 h. Suf. Enriqueta Voltes Pedrola (aniv.)

