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CONÈIXER LES NOSTRES ARRELS
El proper dia 5 d’abril és Sant Vicent
Ferré. Com cau dins de la quaresma,
la seva festa se trasllada al dilluns
després del segon diumenge de
Pasqua, és a dir, el dilluns després del
diumenge de la Divina Misericòrdia.
Aquest any serà el dia 28 d’abril.
Estem celebrant el Centenari de la
nostra església del Roser i cal recordar
també les nostres arrels.
Una d’aquestes arrels és la persona de
Sant Vicent Ferré que va predicar i fer
miracles a les nostres terres i, en
record del seu pas per aquí i del
miracle que va fer, s’aixecava aquí a
Ferreries una gran creu que primer
estava a la Rambla Catalunya i
després es va passar a la vora del riu.
La podem veure a les fotografies de
l’exposició.
Amb la guerra del 1936-1939 es va
destruir. Tant de bo puguem refer
aquest signe que forma part de la
història del barri.
L’altar dedicat a Sant Vicent està a la
part esquerra del temple, prop de la
porta lateral esquerra que s’anomena
porta de Sant Vicent perquè dona
precisament a la part del barri que
porta el nom del Sant. Aquest altar té
un retaule format per uns quadres del
pintor tortosí Cerveto que il·lustren el
pas de Sant Vicent per les nostres
terres.
Encara que la història és important i
hem de conèixer les nostres arrels, la
celebració de Sant Vicent és sobretot
una celebració de fe on donem gràcies
a Déu i demanen la intercessió del
Sant sobre les nostres vides.

AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Reunió de pares i mares dels qui
s’han de Confirmar aquest curs. El
dilluns, dia 31 de març a les 20 h. i al saló
parroquial tindrem la reunió dels pares i mares
dels nois i noies que han rebre la confirmació
aquest curs. En aquesta reunió informarem i
concretarem aspectes importants d’aquest dia i
de la catequesis dels vostres fills.
Els catequistes mireu de recordar-ho als pares
dels no van venir aquesta última setmana a la
catequesis.

Exposició Fotogràfica del Centenari
està oberta fins al 24 d’abril- Els qui encara no
heu pogut veure-la recordeu que està al Centre
Cívic de Ferreries i que l’horari és de dimarts a
divendres des de les 9 fins a les 14 h., i els
dissabtes i diumenges de 11 a 13’30 h.

Viacrucis. Cada divendres de quaresma, a
les 19 h. (abans de la missa) tenim la pregària
del viacrucis. És un moment intens d’unió amb
la passió de Jesús i de acompanyar, des de
l’amor i la pregària, aquells moments de la seva
passió i mort en Creu per tots nosaltres.
Pregària d’adoració al Santíssim. Cada
divendres, a les 20h., a l’acabar la Santa Missa,
tenim una estona de pregària davant del
Senyor Jesús present en el sagrament de
l’Eucaristia.

Record del centenari. Com a novetat
d’aquest any 2014, oferim a tothom qui ho
vulgui comprar un record del Centenari que és
una reproducció, en petit, de l’església del
Roser. A l’acabar les misses podeu veure-la i,
si us interessa, la podeu adquirir.

El vostre rector

Diumenge IV de Quaresma

Oh Déu, vós per mitjà del vostre Fill, reconcilieu meravellosament amb
vós el llinatge humà; feu que el poble cristià s’afanyi amb deler i amb
una fe ben animosa a celebrar les festes de Pasqua que s’acosten.

ORÍGENES DE LA ACTUAL IGLESIA DEL ROSER (IX)
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.
La iremos publicando aquí por partes.
LA NUEVA IGLESIA DE LA SANTA CRUZ
DE FERRERÍAS (VII)
“Cuando se coloquen las vidrieras, el
ábside recibirá un torrente de luz que
armonizará con la sencilla ornamentación
que lo decora, la cual queda reducida a
unas galanas columnitas con sus
elegantes capiteles y airosas ménsulas
desde donde se lanzan al espacio las
aristas, que a la vez que sostienen el peso
de las vueltas, convierten a éstas en un
dosel o cubre cielo del altar mayor.
Las claves de las vueltas de la nave
central comenzando por el altar mayor
ostentan los símbolos de Jesús y María y
las imágenes de Jesucristo, la Virgen del
Rosario, San Vicente, San Pedro y San
Juan y en la del Coro el año en que ha sido
bendecida,
En las naves bajas o enclaustradas, hay
tres capillas en cada lado, en donde se han
colocado los altares e imágenes de la
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antigua iglesia del Rosario, los cuales si no son
modelos de escultura, evocan recuerdos de la
historia y piedad cristiana de nuestros
antepasados. Además de las mencionadas, se
encuentra a la izquierda de la puerta de entrada
la Capilla del Baptisterio; la del Sagrario que
hasta ahora había servido de templo, ocupa el
ábside bajo de la nave izquierda, junto a la
puerta de San Vicente y por un corredor se
comunica con la sacristía que está a la otra
parte del altar mayor, formando parte del ábside
de la nave derecha.
Es de desear que, cuando se construya el altar
mayor definitivo, se provea de todo lo necesario
para las necesidades de la iglesia y que una vez
colocado, permita el paso de la luz, matizada por
las vidrieras, entre medio de los calados y
cresterías del retablo.
Es una pena que así como se han
aprovechado todos los elementos, puertas y
mobiliario del antiguo Rosario, no se haya hecho
lo mismo con el púlpito, de gusto barroco pero
con detalles de buena talla y follaje. Si alguna
vez toma cuerpo la idea de un museo
diocesano, sería bueno que se colocara allí
convenientemente restaurado, delante de la
fotografía que se sacó antes de arrancarlo y
conducirlo a los bajos del Palacio Episcopal.
(GUIMERÁ, B. El Roser, su génesis y vicisitudes. Pgs. 45 y 46)

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

Santa Balbina

31

San Hugo

1

San Francisco de Paula

2

San Sixto I

3

San Benito el Negro

4

San Vicente Ferré

5

San Juan Clímaco

6

“Es sencillo
ser feliz. Lo
difícil es ser
sencillo”
Mario San Miguel

dilluns,

31

dimarts,

1

8,00 h En acció de gràcies per recuperar la salut.
19’30 h. Suf. Antonio Toledo (aniv.)
8,00 h Pels qui reben les Capelles de la Sgda.Família
19’30 h

dimecres, 2

8,00 h.
19,30 h. Suf. Francisco Curto Roselló
Suf. Andrés Subirats Lleixà

dijous, 3

8’00 h.
19’30 h.

divendres, 4

8’00 h. Suf. Càndida Rosa Itarle Lon
19’30 h.

dissabte, 5

8’00 h.
19’30 h. Suf. Difunts família Prada-Nicolau
Suf. Mª Cinta Blanch

Diumenge, 6

9’00 h

Suf. Pedro Belloví
Suf. Mariano Vinaixa
12’00 h. Per tot el poble
Família Toledo-Marín
19’30 h. Suf. Mª Cinta Valldepérez Curto
Suf. José Aleixandri Piñol
Suf. Mª Cinta Benet Beltrán

