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Del 27 de març al 2 d’abril

PREN, LLEGEIX!!
Al llibre “Les Confessions” de Sant
Agustí, al capítol 8, ell mateix conta
com un dia que pregava Déu
demanant-li ajuda, va sentir com el
Senyor li deia a través d’un infant::
“tolle, lege”, és a dir: “pren, llegeix” i
Agustí va obrir la Bíblia per buscar-hi
allí la voluntat de Déu.
Penso moltes vegades que també el
Senyor, davant de tantes pregàries
com li fem demanant ajuda, consol,
llum, etc..també ens diu: “pren, llegeix
la Bíblia i trobaràs el que vull i el que
tu busques”
No tenim massa afició a llegir la Bíblia i
això és una mancança per la nostra
vida de fe.- Allí hi ha la Paraula de Déu
i com deia Sant Jeroni: “desconèixer
les Escriptures és desconèixer a Crist”.
Un bon exercici de Quaresma potser el
llegir la Bíblia en clau de pregària. Vull
dir llegir-la per “escoltar” la veu de Déu.
Conec persones que tenen marcades a
la Bíblia les frases que, en algun
moment, han estat la resposta de Déu
a les seves preguntes o a les seves
pregàries. Tenen una Bíblia ben
subratllada però també ben
personalitzada.
Els qui podem celebrar la missa cada
dia tenim una gran sort si, a més a
més, posem molta atenció a “totes” les
lectures (no només a l’Evangeli).
Acostumar-nos a escoltar més i millor
per comprendre el que Déu em vol dir
a mi en particular, per mitja de la
lectura de les Santes Escriptures.
El vostre Rector
Pren, llegeix !!
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Reunió voluntaris de la JMJ. El dilluns,
dia 28, a les 20h. a la parròquia dels Dolors ens
trobarem tots els voluntaris de les parròquies
de la ciutat per concretar l’arribada de la Creu
el dia 1 de maig i altres aspectes de la Jornada
Mundial de la Joventut.

Vida creixent..- El dijous, dia 31, a les 16 h.
i al Saló Parroquial tindrem la reunió mensual
d’aquest grup de formació.

Versions de Setmana Santa.-El
divendres, dia 1 d’abril, a les 20’30 al saló de
plens de l’Ajuntament, tindrà lloc les Versions
de Setmana Santa que aquest any tractaran
sobre la Confraria dels Natzarens i la nostra
Parròquia del Roser. Fem el possible per
trobar-nos tots allí per compartir i conèixer
aspectes de la nostra parròquia i de la confraria
que ens detallarà el Sr. Josep Bertomeu.
Viatge a la Passió d’Ulldecona.- El
proper diumenge, dia 3 d’abril anem a veure la
Passió.- Com ja sabeu sortirem a les 12’45 de
la parada de l’autobús de l’Ambulatori (carrer
Tarragona), dinarem a un restaurant
d’Ulldecona i a les 16’30 comença la Passió.
De l’obra de teatre del diumenge 13 de
març es va recollir un total de 1.971 € (1.536 de
les entrades i 435 de la rifa) que serviran per
acabar de pagar la restauració de les portes de
l’església.- Moltes gràcies a tots els qui heu fet
possible aquesta gran col·laboració.

Diumenge III de Quaresma

Oh Déu, Pare de misericòrdia i font de tota bondat, vós ens heu ensenyat
que el dejuni, l’oració i l’almoina són remei per a les nostres culpes;
escolteu la nostra humil confessió: que els qui ens sentim afeixugats per la
nostra consciència, ens vegem alleujats per la vostra misericòrdia.

Dos historias que enseñan
“Según cuenta un antiguo relato, un
belicoso samurai desafió en una
ocasión a un monje a que explicara el
concepto de cielo e infierno. Pero el
monje respondió con desdén:
- No eres más que un patán. ¡No
puedo perder el tiempo con individuos
como tú!
Herido en lo más profundo de su ser,
el samurai se dejó llevar por la ira,
desenvainó su espada y gritó:
- Podría matarte por tu impertinencia.
- Eso - repuso el monje con calma –
es el infierno.
Desconcentrado al percibir la verdad
en lo que el maestro señalaba con
respecto a la furia que lo dominaba, el
samurai, se serenó, envainó la espada
y se inclinó, agradeciendo al monje la
lección.
- Y eso - añadió el monje - es el
cielo.”
SANTORAL

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Castor

28

San Eustasio

29

San Juan Climac

30

Santa Balbina

31

San Venancio

1

San Francisco de Paula

2

San Sixto.

3

"Ante todo es
necesario cuidar el
alma si se quiere que
la cabeza y el resto
del cuerpo funcionen
correctamente".
(Platón)

Había un hombre muy viejo que se
ganaba la vida vendiendo toda clase de
baratijas. Parecía como si aquel hombre
no tuviera entendimiento, porque la
gente le pagaba muchas veces con
monedas falsas que él aceptaba sin
protestar, y otras veces afirmaban
haberle pagado, cuando en realidad no
lo habían hecho, y él aceptaba su
palabra.
Cuando le llegó el día de la muerte, alzó
sus ojos al cielo y dijo:
«¡Oh Dios mío! He aceptado de la gente
muchas monedas falsas, pero ni una
sola vez he juzgado a ninguna de esas
personas en mi corazón, sino que daba
por supuesto que no sabían lo que se
hacían. Yo también soy una moneda
falsa. No me juzgues, por favor.»
Y se oyó una voz que decía:
«¿Cómo es posible juzgar a alguien que
no ha juzgado a los demás?»

dilluns,

28

8,00 h
19’30 h Suf. Maria Rovira

dimarts, 29

8,00 h
19’30 h Suf. Pedro i Pilar Dalmau
En Acció de gràcies.

dimecres, 30

8,00 h.
19,30 h. Suf. Tomás Benet Ferré (aniv.)
Suf. Joan Adell

dijous, 31

8’00 h.
19,30 h.

divendres, 1

8’00 h
19’30 h. Suf. Difunts família Aragonés-Ardit

dissabte, 2

8’’00 h.
19’30 h. Suf. Andrés Subirats Lleixà
Suf. Difunts família Prada-Nicolau

Diumenge, 3

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

