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Del 9 al 15 de gener

És just i necessari......
En altres temps on l’agricultura i la
ramaderia tenien més rellevància que
ara i on el transport es feia amb tracció
animal majoritàriament, era més
evident l’ajuda que oferien els animals
a les persones.Una manera de donar gràcies al cel
per aquests éssers de la creació i per
demanar-li a Déu que els protegeixi era
celebrar la benedicció dels animals en
el dia de Sant Antoni, abat
En els nostres dies, els animalets
continuen en la seva funció d’ajudar a
les persones.- Ara ja no són cavalls o
asses per llaurar o pel transport. Ara
són gossets i gats, ocells i tortugues
que ajuden l’home donant-li alegria i
companyia, guarint moltes solituds i
donant-nos exemple de lleialtat ferma i
de demostracions d’afecte.
És notòria la ajuda dels gossos
ensinistrats per als que han perdut la
vista o com a col·laboradors de la
policia en diverses tasques de recerca.
Darrerament s’ha descobert com el
contacte amb els cavalls aporta un
benefici a les persones autistes.
Per això i per altres motius que aquí es
faria llarg anomenar, cal agrair-li a
Déu, també avui, l’existència i l’ajuda
dels animalets.
Portar-los a rebre la benedicció el dia
de Sant Antoni, podríem dir que és un
acte de justícia per tot el que rebem
d’ells.
Tota la creació està orientada per
ajudar a l’ésser humà perquè, en nom
de Déu, en tingui cura i la governi, no
com a amo sinó com administrador.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
GRÀCIES A TOTS vosaltres que amb la
vostra col·laboració, la vostra ajuda, el vostre
suport i la vostra presència vareu fer possible
que la Parròquia del Roser fes el seu primer
Pessebre vivent.

FESTA DE SANT ANTONI I
BENEDICCIÓ DELS ANIMALS.El diumenge, dia 16, a les 11’30 h. davant de
la porta principal de l’església beneirem els
animalets com cada any i repartirem la coqueta
de Sant Antoni.Porteu el vostre gosset o el gat, el canari o la
tortuga, qualsevol animalet que us faci
companyia i us ajudi.
Dieu-ho també a la gent que coneixeu i que
sabeu que té algun animalet a casa.-

Reunió de Catequistes dels dos
cursos de Comunió. El dijous, dia 13, a les
17’30 i al saló parroquial ens trobarem els
catequistes dels dos cursos de Comunió, per
preparar les sessions següents de catequesis i
programar aquest nou trimestre.

Reunió de Catequistes de
Confirmació. El dimecres, dia 12, a les 18’30
h. ens trobarem els catequistes de Confirmació
per programar el segon trimestre.-

Cada divendres escola de pregària de
20 a 20’30 h. Davant de Jesús present en
l’Eucaristia ens trobem amb Ell i aprenem a
pregar en comunitat i individualment. Convida a
les persones que coneixes perquè també
puguin gaudir de la pregària.

El vostre Rector

Diumenge del Baptisme del Senyor.
Déu omnipotent i etern, vós declaràreu solemnement que Crist era el vostre Fill
estimat, quan, en ser batejat en el Jordà, davallà damunt d’Ell l’Esperit Sant;
concediu als vostres fills d’adopció que han renascut de l’aigua i de l’Esperit Sant, de
ser sempre dignes de la vostra benvolença.

ALIMENTS RECOLLITS A LA NOSTRA PARRÒQUIA DURANT EL TEMPS D’ADVENT I
ENTREGATS A CÀRITAS PER LA SEVA DISTRIBUCIÓ ENTRE ELS MÉS NECESSITATS,

LLET ……………………………………….
OLI …………………………………………
SUCRE……… ……………………………..

157 litres
96 litres
46 kg.

ARRÓS …………………………………….

45 kg.

FARINA ………………………………….

29 kg,

LLEGUMS …………………………………

50 kg.

PASTA ………………………………………

38 kg.

LLEGUMS………………………………….

49 pots

FRUITA……………………………………..

45 pots

COLACAO…………………………………

10 pots

OLIVES ……………………………………

11 pots.

SARDINES…………………………………

20 llaunes

TOÑINA ……………………………………

16 llaunes

GALETES .....................................................

25 capses

CAFÉ ............................................................

9 paquets.

TORRÓ .........................................................

75 barretes

SANTORAL

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Gregorio X

10

San Higinio

11

Santa Araceli

12

San Hilario

13

San Felix de Nola

14

San Mauro

15

San Marcelo

16

La palabra es
mitad de quien
la pronuncia,
mitad de quien
la escucha.
Michel Eyquem de Montaigne

dilluns,

10

8,00 h En acció de gràcies a Sant Antoni de Pàdua
19’30 h Suf. Francisco Curto Roselló (aniv.)

dimarts, 11

8,00 h Suf. Juan Zubillaga
19’30 h Suf. Agustí Andreu Besalduch

dimecres, 12

8,00 h,
19,30 h. Suf. Pepita Audí i José Aliau

dijous, 13

8’00 h.
19,30 h. Suf. Antonio Royo

divendres, 14

8’00 h
19’30 h. Suf. Cinta Janini Bedós

dissabte, 15

8’’00 h.
19’30 h.

Diumenge, 16

9’00 h. Per tot el poble
12’00 h.
19’30 h.

