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COM A RECORD DEL CENTENARI

AVISOS DE LA PARRÒQUIA

Aquests darrers dies molta gent
preguntava què feien a l’església del
Roser perquè veien unes cordes de
dalt a baix i uns homes que, lliscant per
les cordes, feien alguna cosa a la
façana.
Estaven netejant les restes de l’antiga
il·luminació nadalenca del Roser que,
recremades pel sol, anaven caient a
terra amb el perill que això comporta.
Moltes persones es paraven a mirar
l’espectacle, també des de l’altra riba
del riu perquè, donada la ubicació que
té, el Roser es pot contemplar
perfectament de molts llocs.
A aquesta façana principal del nostre
temple li manca una cosa que no es va
reconstruir a l’acabar la guerra: la creu
a dalt del vèrtex de les dues teulades.
Si mirem les fotografies antigues de la
primera església abans de la guerra,
veiem que hi té la creu a dalt.
Tant de bo que, com a record d’aquest
Centenari, poguéssim tornar a col·locar
la creu que falta a la façana principal.
Joan Abril, havia previst altres
simbolismes magnífics per la façana
que no es van poder fer per motius
econòmics. Però la creu que si la va
posar. És el signe de la nostra fe.

Lectio Divina. El dilluns, dia 12, a les 20 h, i

Amb motiu del Centenari i com a
senyal que el recordi sempre podríem
posar la creu al lloc on li correspon, és
a dir, a dalt de tot de la façana principal
de l’església. ¿Què us pareix?
(nota: aquesta creu de la que parlo no és la creu del
barri que estava a l’avinguda Catalunya. D’aquesta
en parlarem més endavant)..
El vostre rector

al saló parroquial tindrà lloc la reunió d’aquest
grup en el que aprofundim la nostra fe.

Grup 30/40.- El dimecres dia 14, a les 21 h. i
al saló parroquial tindrem la reunió d’aquest
grup d’aprofundiment en la fe.

Mes de Maria.- El mes de maig és dedicat a
la Verge Maria. Tots els dies a les 19 h,
pregarem amb el Rosari i després amb el Mes
de Maria i acabarem amb la celebració de la
Missa.

Peregrinació a Fàtima.- Amb motiu del
Centenari que estem celebrant, la parròquia
organitza una peregrinació a Fàtima del 8 al 12
de setembre. Al darrera d’aquest mateix full
trobareu tota la informació del viatge.
La inscripció s’obre el dimarts dia 13 (que és
la Mare de Déu de Fàtima). Només hi ha 55
places i s’apuntarà per ordre d’inscripció,

Rifa d’una samarreta oficial del Barça i
un altra de l’Espanyol, les dos
signades pels jugadors. També s’ajunta a
la rifa un lot d’equipament esportiu..Els dos clubs ens han regalat unes samarretes
oficials signades pels jugadors per contribuir a
les obres del centenari que estem celebrant.
Tant de bo poguéssim acabar de pintar
l’església per dins.
Estan ja a la venda les butlletes per la rifa. Si, a
més, podeu ajudar-nos a vendre-les millor que
millor.
Les samarretes i l’altre material esportiu estan
exposades al local que hi ha davant del despatx
parroquial.

Diumenge IV de Pasqua

Déu omnipotent i etern, conduïu-nos al goig del vostre
Regne i feu que la feblesa del vostre ramat arribi allà on ha
arribat la fortalesa del seu pastor.

Peregrinació al santuari de Fàtima
Arribada i trasllat a l’hotel. Dinar. Per
la tarda visita de Salamanca amb guia local, visitant la Casa de
las Conchas, Universitat civil,
Catedral Nueva, Patio Chico, jardin de Calixto …. Trasllat a
l’hotel per sopar i allotjament.

DEL ROSER A FÀTIMA
(PASSANT PER ÀVILA I
SALAMANCA)

12 SETEMBRE.- SALAMANCA-FERRERIES.
Esmorzar a l’hotel. Visita del Monestir de Alba de Tormes.
Sortida amb direcció a Aranjuez i
dinar. Després de dinar sortida amb direcció a Ferreries.
Arribada I FI DEL VIATGE.

DEL 8 AL 12 DE SETEMBRE
DE 2014
8 SETEMBRE.- FERRERIES-ÀVILA.
Sortida a primera hora del matí amb direcció a Àvila.
Arribada a l’hotel, distribució de les
habitacions i dinar. Per la tarda visita amb guia local de
Àvila, visitant la Catedral, el Convent
de la Encarnació, el Convent de Santa Teresas, el Casc
antic de la població ….. Retorn a
l’hotel, sopar i allotjament.
9 SETEMBRE.- ÀVILA-FÀTIMA.
Esmorzar a l’hotel i sortida amb direcció a Fàtima.
Dinar a Ciudad Rodrigo. Continuació del
viatge fins arribar a Fàtima, arribada a l’hotel,
distribució de les habitacions, sopar i
allotjament.
10 SETEMBRE.- FÀTIMA.
Estada a l’hotel en règim de pensió completa. Dia lliure
a Fàtima per la visita del Santuari.
11 SETEMBRE.- FÀTIMA-SALAMANCA.
Esmorzar a l’hotel i sortida amb direcció a Salamanca.

SANTORAL

Preu persona: 385 €
El preu inclou:
• Autocar de luxe durant tot el circuit.
• Estada en hotels de 4* a Àvila, 3* a Fàtima i Salamanca amb
habitacions dobles.
• Règim pensió completa amb begudes incloses.
• Guia oficial a Àvila.
• Guia oficial a Salamanca.
• Dinars en ruta: Ciudad Rodrigo i Aranjuez.
• Gestió d’entrades i Eucaristies.
• Assegurança de viatge.
• Assistència Armagedon Tours 24 hrs.
No inclou:
• Entrades a Museus, monuments … de pagament.
PLACES LIMITADES.- Només un autocar de 55 places.

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Pancracio

12

Ntra. Sra. de Fátima

13

San Matias

14

San Isidro

15

San Ubaldo

16

San Pascual Bailón

17

San Félix

18

“La vida es muy
peligrosa. No por las
personas que hacen
el mal, sino por las
que se sientan a ver
lo que pasa.”
Albert Eistein

dilluns,

12

8,00 h En acció de gràcies al Sagrat Cor de Jesús
Suf. Candida Rosa Itarte Lon
19’30 h. Suf. Pepita Audí i José Aliau

dimarts, 13

8,00 h Suf. Maria Caro i familiars difunts
19’30 h Suf. Antonio Royo

dimecres, 14

8,00 h. Suf. Ramona Ferrer
19,30 h.

dijous, 15

8,00 h. Suf. Mª Cinta Ricart Hernández
19’30 h. Suf. Victoria Celma

divendres, 16

8,00 h. Pels joves
19’30 h.

dissabte, 17

8,00 h.
19,30 h. Suf. Josefa Gombau
Suf. Difunts família Sauch-Montrós/Viladot-Castell
Suf. Antonia Sarri

Diumenge, 18

9’00 h Suf. Lorenzo Izquierdo (aniv.)
12,00 h. Per tot el poble
19’30 h.

