
La Mare de Déu del Roser és la titular  
de la parròquia del nostre barri de 
Ferreries-Sant Vicent i cada any, a 
primers d’octubre, ens convoca per 
trobar-nos al voltant de la taula de 
l’Eucaristia i a tenir-la com a Mare,  tot 
invocant-la amb la pregària del Rosari. 
 
En el cant dels goigs li demanem moltes 
vegades: “Beneïu la nostra casa, Verge 
Santa del Roser ”. 
Què plenes estan aquestes paraules 
d’intencions concretes de cadascú !. 
 
“La nostra casa ”, representa totes 
aquelles persones que estimem de veritat, 
la nostra família: fills, pares, germans, 
nebots, etc.... 
També incloem dins d’aquesta “casa” les 
vivències bones i els problemes que hi 
passem, la situació laboral o la malaltia, o 
la il·lusió de poder superar unes probes, 
uns exàmens o poder aconseguir alguna 
meta proposada. 
I li diem a la Mare del cel: “Beneïu la 
nostra casa...... Beneïu la nostra casa...” 
 
La Verge Maria sap, per pròpia 
experiència, què és portar una casa 
endavant, què és tenir una família. 
Ella sap també de contrarietats en la vida, 
de dubtes, de pors, de passar per la mort 
d’un fill... 
I sap també confiar sempre en Déu sense 
perdre mai l’esperança. 
 
“La nostra casa ” també representa el 
nostre cor, el nostre interior, allò més 
íntim de cadascú on també necessitem 
pau i harmonia. 
 
El dissabte, el dia de la seva festa, 
invoquem-la amb devoció. Ella aproparà a 
la “teva casa” a Jesús i en Ell ho 
obtindrem tot . 
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  Diumenge XXVII del temps de durant l’any 

  Déu omnipotent i etern, la vostra pietat és tan gran que sobrepassa els mèrits i els   
 desigs dels qui us supliquen; per la vostra misericòrdia, perdoneu-nos les culpes que tem 
 la nostra consciència i concediu-nos allò que la pregària no gosaria demanar. 

     www.parroquiaelroser.org      parroquiaelroser@hotmail.com      977-50.01.30 / 616278741 

Neteja dels “dorats”.  El dilluns dia 4, a 
les 16 h. i al lloc de costum, netejarem els 
“dorats” per a la festa de la Mare de Déu del 
Roser. 
 
Dimarts “Dia d’adoració contínua”. El 
dimarts dia 5, tornarem a viure una diada 
d’adoració al Senyor des de les 10 del matí fins 
les 19 h, de la tarda. 
 
Tridu a la Mare de Déu del Roser . 
Començarà el dijous dia 6, abans de la missa de 
la tarda. 
 
Festa de la Mare de Déu del Roser. El 
dissabte dia 9 celebrarem amb gran goig i amb 
molta devoció la festa a la patrona de la nostra 
parròquia. A les 19’30 tindrem la missa solemne 
presidida per Mons. Javier Vilanova, bisbe 
auxiliar de Barcelona  i a l’acabar, resarem el 
Sant Rosari amb els fanalets encesos 
,acompanyant a Maria . Vivim amb molta joia 
aquest dia en honor de la Mare de Déu. 
Acompanyem-la en l’Eucaristia i en la pregària del 
Rosari com ella ens acompanya tots els dies. 
Porteu els fanalets . 
 
Rosari dels dissabtes al matí .  
Aquest dissabte dia 9, a les 8:30 i al temple 
parroquial, Rosari en honor a la Mare de Déu. 
 
Reunió de Catequistes de tots els 
nivells. El dijous, dia 7, a les 17:30 i al saló 
parroquial ens trobarem tots els catequistes per 
programar l’inici del nou curs catequètic. 
 
Tenim ja a la venda la Loteria de Nadal. 
Els interessats passeu pel despatx parroquial 

AVISOS DE LA PARRÒQUIA 

 Del 3 al 9 d’octubre                   any  2021                        nº  627 

VERGE SANTA DEL  ROSER 



 
                             
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 

 
 
  
  
 
 

San Francisco de Asís   4 

Témporas de acción de 
gracias y petición. 

  5 

San Bruno   6 

Ntra. Sra. del Rosario   7 

San Néstor   8 

San Dionisio   9 

Santo Tomás de 
Villanueva 

 10 

       EL SENTIDO DEL SÍNODO  

 

SANTORAL 

dilluns,    4               8’00 h.    
       19’30 h    Suf. Ramon (aniv.) 
           Suf. Difunts família Mauri-Carles 
dimarts,   5               8’00 h.    
                      19’30 h    
 
dimecres,   6            8’00 h      

                  19’30 h     Suf. José Aleixandri Piñol 
           Suf. Mª Cinta Benet Beltrán        

dijous,    7               8’’00 h      
      19´30 h      
 
divendres, 8              8’00 h.    
          19’30 h     
            
dissabte,  9            8’00 h       
                             19’30 h.    En acció de gràcies per 50 anys de matrimoni. 

       Suf. Cinta Hierro, Maribel Velázquez, Dolors 
               Dalmau, Anna Calvo, Joana Llamas i altres 
               membres del cor parroquial que han mort. 

           Suf. Carmen Vázquez Corbatón. 
           Suf. José Baranda Lapiedra 
           Suf. Rosario Abós i Antonio Royo Tena i familiars 

   difunts.         
 
Diumenge,   10         9’00 h.  Suf  Paco Arnau          
        12:00 h.  Per tot el poble 
        19:30 h.  Suf. Eduardo Hernández Batiste (aniv.) 
                 . 

   INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA 

Iglesia sinodal es una Iglesia “en salida”, una 
Iglesia misionera, «con las puertas abiertas» 
(EG, n. 46). Esto incluye la llamada a 
profundizar las relaciones con las otras 
Iglesias y comunidades cristianas, con las que 
estamos unidos por el único Bautismo. 
 
La perspectiva del “caminar juntos”, además, 
es todavía más amplia, y abraza a toda la 
humanidad, con que compartimos «los gozos 
y las esperanzas, las tristezas y las 
angustias» (GS, n. 1).  
 
Una Iglesia sinodal es un signo profético 
sobre todo para una comunidad de las 
naciones incapaz de proponer un proyecto 
compartido, a través del cual conseguir el 
bien de todos: practicar la sinodalidad es hoy 
para la Iglesia el modo más evidente de ser 
«sacramento universal de salvación» (LG, n. 
48), «signo e instrumento de la unión íntima 
con Dios y de la unidad de todo el género 
humano» (LG, n.1) 
 
(Del Documento preparatorio para el Sínodo, nº 
15) 

“El sentido del camino al cual todos 
estamos llamados consiste, 
principalmente, en descubrir el rostro y la 
forma de una Iglesia sinodal, en la que 
«cada uno tiene algo que aprender.  
 
Pueblo fiel, Colegio episcopal, Obispo de 
Roma: uno en escucha de los otros; y 
todos en escucha del Espíritu Santo, el 
“Espíritu de verdad” (Jn 14,17), para 
conocer lo que Él “dice a las Iglesias” (Ap 
2,7)»19.  
 
El Obispo de Roma, en cuanto principio y 
fundamento de la unidad de la Iglesia, 
pide a todos los Obispos y a todas las 
Iglesias particulares, en las cuales y a 
partir de las cuales existe la Iglesia 
católica, una y única (cf. LG, n. 23), que 
entren con confianza y audacia en el 
camino de la sinodalidad.  
 
En este “caminar juntos”, pedimos al 
Espíritu que nos ayude a descubrir cómo 
la comunión, que compone en la unidad la 
variedad de los dones, de los carismas y 
de los ministerios, es para la misión: una 


