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www.parroquiaelroser.org

 parroquiaelroser@hotmail.com

Del 4 al 10 de maig
AMB LA MIRADA DE LA MARE
“Per la seva naturalesa el rés del
Rosari exigeix un ritme tranquil i un
recés reflexiu, que afavoreixi al qui
prega la meditació dels misteris de la
vida del Senyor, vistos des del cor
d’Aquella que va estar més a prop del
Senyor, i que així se’n desvetllin les
riqueses insondables”. (Marialis
cultus,47).
Són paraules del Papa Pau VI que ens
ajuden molt a comprendre la
importància i el sentit profund de la
pregària del Rosari. L’oració del Rosari
és contemplar la vida de Crist amb els
ulls de Maria. Per això cal aquest ritme
tranquil, aquesta esperit de pregària
per poder contemplar.
En aquest mes de maig dedicat a
Maria fem el propòsit de pregar amb
aquesta actitud el Rosari.
Oferim, també per algú, cada rosari
que resem o cada misteri. La Verge
Maria és “l’omnipotència suplicant”, és
a dir, la que prega per nosaltres davant
del seu Fill. Ella, com a mare nostra i
mare d’Ell, ens vol ben units a Jesús
perquè en Ell està tot el bé possible.
Animem-nos a resar el Rosari amb
devoció. És una pregària senzilla, a
l’abast de tothom, i molt “eficaç i
poderosa”.
Ensenyem-la a resar a qui no ho sap i
li farem un gran bé.
Potser podríem explicar també que el
que molts porten al coll o penjat al
retrovisor del cotxe, és més que un
“collar” i serveix per a pregar invocant
l’ajuda i la intercessió de la Mare de
Déu. És un bon compromís per aquest
més de maig.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Lectio Divina. El dilluns, dia 5, a les 20 h, i al
saló parroquial tindrà lloc la reunió d’aquest
grup en el que aprofundim la nostra fe.

Grups d’Oració i Amistat.- El dimarts dia
6, a les 16 h. i a la capella de la Clínica Terres
de l’Ebre, tindrà lloc la reunió mensual.
Assaig dels qui s’han de Confirmar. El
dies 6, 7 i 8 (dimarts, dimecres i dijous) a les 20
h. els nois i noies que s’han de confirmar ens
trobarem, a l’església, per l’assaig de la
celebració.

Grup 30/40.- El dimecres dia 7, a les 21 h. i al
saló parroquial tindrem la reunió d’aquest grup
d’aprofundiment en la fe.

Celebració de la Confirmació. El
divendres, dia 9 de maig, a les 19’30 el Sr.
Bisbe Confirmarà als joves de la nostra
parròquia que durant dos anys han rebut la
catequesis per rebre aquest sagrament tant
important. Tots els qui formem la parròquia
acompanyem-los en aquell dia. Que vegin que
hi ha una comunitat que els acull i que prega i
canta en la seva confirmació

Pregaria del Rosari dirigida per joves.Aquest mes de maig la pregària del Rosari que
fem a la tarda serà dirigida cada dia per un jove.
Queden alguns dies per omplir. Si algun jove vol
participar en aquesta iniciativa per passi pel
despatx parroquial per donar-li informació.

Mes de Maria.- El mes de maig és dedicat a
la Verge Maria. Tots els dies a les 19 h,
pregarem amb Rosari i després amb el Mes de
Maria i acabarem amb la celebració de la Missa.

El vostre rector

Diumenge III de Pasqua

Oh Déu, feu que el vostre poble exulti sempre de veure’s espiritualment
rejovenit; que el qui ara s’alegren de sentir-se restituïts a la dignitat de
fills esperin el dia de la resurrecció amb l’esperança segura del goig etern.

RECIBIR LA CONFIRMACIÓN
El sacramento de la Confirmación es uno
de los tres sacramentos de iniciación
cristiana. La misma palabra, Confirmación
que significa afirmar o consolidar, nos dice
mucho.
En este sacramento se fortalece y se
completa la obra del Bautismo. Por este
sacramento, el bautizado se fortalece con
el don del Espíritu Santo. Se logra un
arraigo más profundo a la filiación divina,
se une más íntimamente con la Iglesia,
fortaleciéndose para ser testigo de
Jesucristo, de palabra y obra. Por él es
capaz de defender su fe y de transmitirla. A
partir de la Confirmación nos convertimos
en cristianos maduros y podremos llevar
una vida cristiana más perfecta, más activa.
Es el sacramento de la madurez cristiana y
que nos hace capaces de ser testigos de
Cristo.
El día de Pentecostés – cuando se funda la
Iglesia – los apóstoles y discípulos se
encontraban reunidos junto a la Virgen.
Estaban temerosos, no entendían lo que
había pasado – creyendo que todo había
sido en balde - se encontraban tristes. De
repente, descendió el Espíritu Santo sobre
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ellos –quedaron transformados - y a partir de
ese momento entendieron todo lo que había
sucedido, dejaron de tener miedo, se lanzaron a
predicar y a bautizar. La Confirmación es
“nuestro Pentecostés personal”. El Espíritu
Santo está actuando continuamente sobre la
Iglesia de modos muy diversos. La Confirmación
– al descender el Espíritu Santo sobre nosotros es una de las formas en que Él se hace presente
al pueblo de Dios.
El signo de la Confirmación es la “unción”.
Desde la antigüedad se utilizaba el aceite para
muchas cosa: para curar heridas, a los
gladiadores de les ungía con el fin de
fortalecerlos, también era símbolo de
abundancia, de plenitud. Además la unción va
unido al nombre de “cristiano”, que significa
ungido.
La forma de este sacramento, palabras que
acompañan a la unción y a la imposición
individual de las manos “Recibe por esta señal
el don del Espíritu Santo” (Catec. no. 1300) . La
cruz es el arma conque cuenta un cristiano para
defender su fe.
(Cf. www.catholic.net)

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

Santa Irene

5

Santo Domingo Savio

6

San Agustin Roselli

7

Ntra.Sra. de los
Desamparados

8

San Gregorio

9

San Juan de Ávila

10

San Anastasio

11

“Medir las palabras
no es necesariamente
endulzar su expresión,
sino haber previsto y
aceptado las
consecuencias de
ellas”.
Abraham Lincoln

dilluns,

5

8,00 h
19’30 h. Suf. Mª Cinta Blanch

dimarts,

6

8,00 h Suf. Mn. Simón Romero Julián
Suf. Santiago Adán
19’30 h Suf. José Aleixandri Piñol
Suf. Mª Cinta Benet Beltrán

dimecres, 7

8,00 h.
19,30 h. Suf. Carmen Vázquez Corbatón
Suf. Juan i Pilar i Andrés i Araceli

dijous, 8

8,00 h.
19’30 h. Suf. Pedro Alemañ (aniv.)

divendres, 9

8,00 h.
19’30 h.

dissabte, 10

8,00 h.
19,30 h. Suf. Liliam Silva De Montes
Suf. Josep Maria

Diumenge, 11

9’00 h Suf. Màxima Palomo
12,00 h. Per tot el poble
19’30 h. Suf..Carmen Andreu Benet
Suf. Difunts família Casanova

