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A LES PORTES DE LA SETMANA GRAN

Som quasi a les portes de la Setmana
Santa, la setmana Gran per als
cristians. El temps passa molt ràpid i
ens trobem ja a punt de celebrar els
fets més transcendents de la nostra fe.
Cada Setmana Santa és un temps de
gràcia que Déu ens concedeix viure
perquè ens faci avançar més en el
camí de l’amor a Déu i dels germans.
Aquests dies haurien de ser com un
recés (“retiro”) més llarg i intens,
deixant més lloc al silenci i a la
contemplació i a l’assistència a les
celebracions pròpies que a altres
coses.
És tant gran el que celebrem aquest
dies que no podem passar-hi
superficialment com aquell que s’ho
mira de lluny. La vivència d’aquets dies
sants passa per acompanyar Jesús en
la seva passió, mort i resurrecció. Les
celebracions litúrgiques són els
moments claus on es fa present
aquesta entrega salvadora de Jesús
per tots nosaltres.
Queden però uns quants dies per
començar el tridu pasqual des del
Dijous Sant fins a la gran nit de
Pasqua. Mirem d’organitzar-nos el
millor possible perquè la setmana
vinent puguem viure intensament els
dies sants.
Sens dubte que, si ens ho proposem,
podrem fer d’aquesta Setmana Santa
una vivència espiritual forta que ens
ajudi a créixer en la fe que actua per la
caritat. Ben segur que el Senyor
beneirà tots els esforços, petits o
grans, que haguéssim de fer per
acompanyar-lo a Ell,

AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Lectio Divina. El dilluns, dia 7, a les 20 h. i
al saló parroquial tindrem la trobada quinzenal
d’aquest grup on, sota la guia del catecisme,
aprofundim en la nostra fe.
Reunió per preparar la Setmana
Santa. El proper dimarts, dia 8, a les 20 h. i al
Saló Parroquial ens trobarem els membres del
Consell de Pastoral i els monitors de litúrgia
per preparar les celebracions de la Setmana
Santa.

Grup 30/40.- El dimecres, dia 9, a les 21 h. i
al Saló parroquial tindrem la reunió quinzenal
d’aquest grup d’aprofundiment en la fe.

Diumenge de Rams.- El proper diumenge,
dia 13, és diumenge de Rams,. A les 11’30
farem la benedicció del rams i palmes a la
plaça Pius XII, seguidament la processó i la
Missa..
No hi ha missa a la tarda a les 19’30 per estar
la processó

Record del centenari. Com a novetat
d’aquest any 2014, oferim a tothom qui ho
vulgui comprar un record del Centenari que és
una reproducció, en petit, de l’església del
Roser. A l’acabar les misses podeu veure-la i,
si us interessa, la podeu adquirir.
Visita guiada de l’església del Roser
per a tothom que vulgui conèixer-la
més de prop.- El dissabte, dia 12 d’abril, a
les 10’30 h al temple parroquial.

El vostre rector

Diumenge V de Quaresma

Us demanem, Senyor, la gràcia de progressar contínuament en
aquella caritat, per la qual el vostre Fill va estimar tant el món, que
es va entregar a la mort.

HORARIS

SETMANA

DIUMENGE DE RAMS .- 13 d’abril

A l’acabar els oficis repartirem els ramets
del divendres sant fets de plantes
aromàtiques, en record d’aquelles
espèciesamb que amortallaren el cos de
Jesús.
Després l’església quedarà oberta per la
pregària d’adoració a la Santa Creu on
morí el Salvador del món.

9,00 h. Missa
11,30 h. Benedicció dels Rams
a la plaça Pius XII.Processó i Missa del
Diumenge de Rams.
No missa de 19’30.
DIMARTS SANT.- 15 d’abril

DISSABTE, 19 d’abril

20’00 Celebració comunitària del
Sagrament del perdó.
CONFESSIONS.

10’00 OFICI DEL DISSABTE SANT
22’30 SOLEMNE VIGÍLIA DE
PASQUA. La celebración
més important tot l’any
litúrgic.

DIJOUS SANT.- 17 d’abril
20,00 h. MISSA DE LA CENA
DEL SENYOR
23,00 h. Hora Santa.

DIUMENGE, 20 d’abril PASQUA

DIVENDRES SANT.- 18 d’abril

10´00 Missa de Pasqua

11,00 h. Viacrucis
17,30 h. OFICIS LITÚRGICS DE
LA MORT DEL SENYOR

SANTORAL

SANTA

No missa de 12
19’30 Missa de Pasqua

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Juna Bta. De la Salle

7

San Amancio

8

Santa Casilda

9

San Miguel de los Santos

10

San Estanislao

11

Santa Liduvina

12

San Hermenegildo

13

“Un amigo es uno
que lo sabe todo
de ti y a pesar de
ello te quiere.”
Elbert Hubbard

dilluns,

7

dimarts,

8

8,00 h En acció de gràcies
19’30 h. Suf. Carmen Vázquez Corbatón
Suf. José Aleixandri Piñol
Suf. Mª Cinta Benet Beltrán
8,00 h
19’30 h Suf. Teresa Andreu Bladé
Suf. Ramon Gilabert Franch

dimecres, 9

8,00 h.
19,30 h.

dijous, 10

8’00 h.
19’30 h. Suf. Carmen Andreu Benet

divendres, 11

8’00 h.
19’30 h. Suf. Difunts família Casanova

dissabte, 12

8’00 h. En acció de gràcies al Sagrat Cor de Jesús
Suf. Càndida Rosa Itarte Lon
19’30 h. Suf. Maria Moliner Navarro
Suf. Feliciano Lengua Tomás
Suf. José Mestre (aniv.)
Suf. Pepita Audí i José Aliau

Diumenge, 13

9’00 h

Suf. Maria Caro i familiars difunts.
Per tot el poble
12’00 h. Suf. Antonio Royo

