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Del 6 al 12 de juliol

VENIU A LA FESTA
Ara farà 100 anys, el dia 11 de juliol de
1914, a la tarda, el Bisbe D. Pere
Rocamora beneïa solemnement
aquesta església que celebra ara el
100 aniversari d’aquella dedicació.
El proper divendres dia 11 de juliol de
2014, el Sr. Bisbe D. Enrique Benavent
celebrarà l’Eucaristia d’acció de
gràcies en aquest aniversari.
És un dia especial i importantíssim per
tots els parroquians, per tot el barri de
Ferreries-Sant Vicent que ha compartit
aquesta història centenària i també per
tota la ciutat de Tortosa.
És un dia de goig que hem de viure
amb joia. Una diada única i irrepetible
Des de la senzillesa hem preparat una
celebració digna d’aquest
esdeveniment amb el desig de que
sigui ben viscuda i participada per tots.
No és el punt i final del centenari. Ni
molt menys!! Però és el punt àlgid. El
dia del “cumpleanys” de la seva
dedicació, com temple cristià, al culte
de Déu.
Després queden encara moltes altres
celebracions i activitats fins acabar
l’any, però aquesta és la central.
Des d’aquí us convido a que
organitzeu bé els vostres horaris
perquè el divendres vinent, dia 11, a
les 19’30 ens puguem trobar tots
reunits entorn de l’altar i celebrar
aquesta diada solemníssima en la que
recordarem a tots els nostres
avantpassats que formem part de la
història d’aquest temple en els seus
100 anys de vida.
El vostre rector
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Reunió del Consell de Pastoral
parroquial.. El dimarts, dia 8, a les 20 h. i al
Saló parroquial ens trobarem els membres del
Consell de Pastoral per concretar els detalls la
festa del divendres dia 11.

SOLEMNITAT DELS 100 ANYS DE LA
DEDICACIÓ DEL TEMPLE DEL
ROSER. El proper divendres dia 11 la
parròquia es disposa a celebrar una gran festa:
el 100 aniversari de la seva dedicació. Una
festa per tot el barri i per la ciutat de Tortosa. La
celebrarem amb goig amb els següents actes:
Al matí cercaviles anunciant la festa
A les 12 h. volteig de campanes
A les 19’30 h Solemne Eucaristia d’acció de
gràcies presidida pel Sr. Bisbe.
A les 20’30 actes festius del Centenari del
Roser davant la façana principal de
l’església.
És una diada única e irrepetible a la que tots
estem convidats a participat i formar part de la
història d’aquesta església en la celebració dels
seus 100 anys.

No hi ha canvi d’hora de la missa de la
tarda ara a l’estiu.- Serà com sempre a les
19’30 h. normalment. Si algun dia, amb motiu
d’una festa, hi ha algun canvi ho avisarem
abans.

Peregrinació a Fàtima.- Amb motiu del
Centenari que estem celebrant, la parròquia
organitza una peregrinació a Fàtima del 8 al 12
de setembre. En aquest viatge visitarem també
Àvila, Ciudad Rodrigo, i Salamanca. És un altra
ocasió per poder viure, com a parròquia, una
nova experiència de germanor.

Diumenge XIV del Temps de durant l’any

Oh Déu, per l’abaixament del vostre Fill heu aixecat el món, caigut en el mal.
Concediu als vostres fidels l’alegria santa i, ja que ens heu alliberat de
l’esclavatge del pecat, doneu-nos la felicitat que mai no s’acaba.

QUÉ ALEGRIA…VAMOS A LA CASA DEL SEÑOR
Allí están los tribunales de justicia,
para defender los derechos del pobre,
y las fuentes de la santidad,
y el manantial de la alegría.
No sabéis, hermanos, cuánto os
necesito,
cuánto os quiero.
Os deseo a todos la paz.

«¡Qué alegría cuando me
dijeron:Vamos a la Casa del
Señor!»
I. Vamos todos a la Casa del
Señor.
No es solo una casa de piedra,
construida por manos humanas.
No se encuentra en ciudades
esbeltas o en megápolis
asombrosas.
La Casa del Señor es viva,
construida por el Espíritu.
Vamos a la Casa del Señor,
comunidad bien compacta,
fundamentada en la fe
y aglutinada por la fuerza del
amor.
Allí están mis hermanos y
compañeros,
mi estímulo y mi refugio,
mi vida compartida;
juntos trabajamos y descansamos,
y juntos celebramos el nombre del
Señor.

SANTORAL

II. Y qué alegría cuando me dijeron:
Viene el Señor a mi casa.
Mi casa es pobre y pequeña,
pero viene el Señor a mi casa.
Mi casa está fría y oscura,
pero viene el Señor a mi casa.
Mi casa es fea y antigua,
pero viene el Señor a mi casa.
El sabe que no soy digno,
pero viene el Señor a mi casa.
Ven, Señor, yo quiero abrirte
todas las puertas del alma.
(Cf. CARITAS. RIOS DEL CORAZON.ADVIENTO Y NAVIDAD
1992.Págs. 26s.)

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Fermín

7

Santa Priscila

8

San Cirilo

9

San Cristóbal

10

San Benito

11

San Juan Gualberto

12

San Enrique

13

“No vayas fuera,
vuelve a ti mismo.
En el hombre
interior habita la
verdad.”
San Agustín

dilluns,

7

8’00 h. Suf. Maria Serra
19’30 h. Suf. José Lafarga Fabregat
Suf. Eugeni LLopis Colomina (aniv.)

dimarts,

8

8,00 h Suf. Maria Serra
19’30 h Pels qui reben les Capelles de la Sgda. Família

dimecres, 9

8,00 h. Suf. Maria Serra
19,30 h.

dijous, 10

8,00 h. Suf. Maria Serra
19’30 h. Suf. Domingo i Ligia

divendres, 11

8,00 h. Suf. Maria Serra
19’30 h. Suf. Carmen Andreu Benet
Suf. Difunts família Casanova

dissabte, 12

8,00 h. En acció de gràcies al Sgt. Cor de Jesús
Suf. Candida Rosa Itarte Lon
Suf. Maria Serra

19,30 h. Suf. Caremn Sánchez Fernández
Suf. Pepita Audí i José Aliau
Diumenge, 13

9’00 h Suf. Maria Caro i familiars difunts
Suf. Maria Serra
12,00 h. Per tot el pobe
19’30 h. Suf. Mª Carmen Vicente (aniv.)

