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Del 27 de juny al 3 de juliol

UN JULIOL FESTIU
A meitat de la setmana començarem el
mes de juliol i, amb ell, arriba el record
del l’aniversari de la consagració de
l’església
, del Roser que va ser l’11 de
juliol de 1914, ara fa 107 anys.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Lectio Divina. Aquest dilluns dia 28, a les
20:15 h, i al saló parroquial ens trobarem per
compartir una estona de formació.

Dimarts “Dia d’adoració contínua”. El
Després del Centenari, cada any hem
donat relleu a aquesta data que significa
l’inici del culte dedicat a Déu en la nostra
església del Roser .

dimarts dia 29, tornarem a tenir l’oportunitat
d’estar una estona davant del Senyor que estarà
exposat des de les 10 h. fins a les 19 h.

Grup 30/40. Aquest dimarts dia 29, a les 20:30

El temple ens recorda sempre la
presència de Déu, la celebració dels
sagraments, la vida d’oració, la caritat
envers als altres i que nosaltres som les
“pedres vives” del temple espiritual i, a
, som temples de l’Esperit
la vegada,
Sant.

h. i al lloc de costum ens reunirem els membres
d’aquest grup per la formació quinzenal.

Per aquests motius, el poder agrair-ho a
Déu cada any, “cal fer-ho i és de
justícia”, com diem a la missa. Per això
també aquest any el diumenge dia 11 de
juliol ho .celebrarem amb molt de goig.

Primeres Comunions. El proper diumenge

Tenim també molt propera la festa de la
Mare de Déu del Carme, estretament
vinculada a la historia del nostre barri.
La presència de la Verge Maria ha
acompanyat
sempre la història, els
esdeveniments i les persones del nostre
barri, com de tota la ciutat de Tortosa.
Cal també celebrar aquesta festa del
Carme en honor a la Mare de Cel. Ella
ens apropa al seu Fill i intercedeix
sempre per nosaltres.
Aquest mes de juliol, tenim també motius
importants de festa i de fe per viure’ls
intensament.
.. .

El grup dels nens que faran la Primera
Comunió el diumenge dia 4, tindrà l’assaig de
la celebració el dimecres, dijous i divendres, de
17:30 a 18:30 h.

dia 4, a la missa de les 12 h. un torn de 4
nens rebran per primera vegada a Jesús en la
Eucaristia.
Els nens i les famílies han d’estar a les 11:45 a
l’església.

Aniversari de la consagració de
l’església del Roser. El dia 11 de juliol, si
Déu vol, celebrarem el 107 aniversari de la
dedicació del nostre temple al culte de Déu. Cada
any celebrem la missa solemne per aquest motiu.
Aquest any, a més de la missa i com no podem
fer el sopar popular al carrer com altres anys,
hem pensat que després de la celebració a
l’església, els qui vulgueu podríem anar a sopar
junts al Llaüt. Cal reservar plaça. Si voleu més
informació o apuntar-vos ja, passeu pel
despatx parroquial. Allí us direm el menú i el
preu que cal abonar per reservar lloc.

Mossèn Ramon

Diumenge XIII del temps de durant l’any

Oh Déu, vós ens heu convertit en fills de la llum per la gràcia de l’adopció; no permeteu
que ens envoltin les tenebres de l’error, ans manteniu-nos sempre en l’esplendor de la
veritat.

La Verge del Carme i Ferreries
Maria és i serà sempre la nostra mare
espiritual, la nostra guia, l’estrella que
en les nostres nits ens guia pel mig de
la mar de la vida, cap al port que és
Jesús, el Senyor.

El 30 d’abril de 1893 es col·locava la
primera pedra de la que després seria
l’església del Roser a Ferreries.
Es va construir primer una capella pel
servei religiós de les persones d’aquest
barri. Aquesta primera capella estava
dedicada a la Verge del Carme i a Sant
Vicent, tal com consta en l’acta
d’aquest dia publicada al Butlletí Oficial
del Bisbat amb data de 10 de maig del
1893.

Amb l’advocació del Carme la volem
celebrar també el diumenge més proper al
dia 16 aquí al nostre barri de Ferreries.
Aquest any la festa la celebrarem, si Déu
vol, el diumenge 18 de juliol amb la missa
de les 19:30 h.

Per tant la devoció a la Verge del
Carme forma part de les arrels del
nostre barri i a ella han invocat els
nostres avantpassats.

Rebrem l’escapulari, com a signe de la
seva ajuda maternal i com a estímul
per viure més intensament com a
cristians.

Ara no som gent de mar, som gent de
riu. Però en la gènesi de l’actual barri
la mar arribava aquí i confluïa amb el
riu.

Maria sempre és la Mare que ens
regala. El regal més gran és Jesús, el
seu Fill. Després ens regala la seva
intercessió davant Déu i seguiríem amb
tantes ajudes: la cinta, el rosari,
l’escapulari i tants altres signes que
demostren que Ella vetlla per nosaltres

Més enllà de les dades històriques que
tenen la seva importància, la Verge

SANTORAL

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA
dilluns, 28

San Irineo

28

San Pedro y San Pablo

29

San Marcial

30

San Simeón

1

San Vidal

2

Santo Tomás, apóstol

3

Santa Isabel de Portugal

4

8’00 h. Suf. Mª Carmen, José i Vicente (sacerdote)
Alumbreros Pantoja
19’30 h Suf. Maria Rovira i Paco Arnau

dimarts, 29

8’00 h. Suf. Pablo i Pilar
19’30 h Suf. José Lafarga
Suf. Joan Malrás Viña
Suf. Pedro Alemañ

dimecres, 30

8’00 h
19’30 h

dijous,

1

8’’00 h
19´30 h

divendres, 2

“Dios no manda cosas
imposibles, sino que, al
mandar lo que manda, te
invita a hacer lo que
puedas y pedir lo que no
puedas y te ayuda para
que puedas.”
(San Agustín)

dissabte,

Diumenge,

Suf. Manuel
Suf. Pepeta Bargalló (aniv.)

Suf. Manuel

8’00 h.
19’30 h Suf. Andrés Subirats Lleixà
3

4

8’00 h
19’30 h.

Suf. Paco Montesó Vilalta.

9’00 h. Suf. Paco Arnau
12:00 h. Suf. Pedro Bellobí
19:30 h. Per tot el poble.
.
.

