
El Diccionari de la Llengua Catalana 
defineix el terme “caliu” com: “El que 
resta d’un foc quan, apagada la flama, 
és una barreja de brases incandescents i 
de cendra.” 
És a dir, aquella escalfor mantinguda 
després d’haver passat el moment de 
les flames. 
 

Nosaltres, també diem que hi ha caliu, 
quan en una casa s’està bé, quan hi ha 
una bona harmonia en la família, quan 
t’hi sents agust entre algunes 
persones. I anomenen com a “fredor” 
les relacions distants, les males cares, 
la poca confiança, la prepotència i 
l’orgull. 
 

En el fons és la presència de l’amor el 
que dóna caliu i la seva absència el 
que produeix fredor.- 
Jesús ens diu: “Vosaltres sou la llum 
de món” (Mt.5,14). La llum il·lumina i 
també escalfa. Per això hem de 
procurar crear caliu allí on estem i 
evitar que entri la fredor en les nostres 
relacions. 
 

La parròquia ha de ser una llar oberta 
perquè hi pugui entrar tothom, però és 
necessari que tingui el caliu necessari 
de família, de germans, d’acollida 
sincera perquè, qui ve de la “fredor” de 
la vida, hi trobi el lloc on refer-se i 
recuperar-se. 
 

El contacte amb el Senyor és el que 
ens encomana aquest caliu. Buscar-lo 
en la missa, en el sagrari, en la 
pregària, en la Paraula i els germans. 
Ell en nosaltres farà que siguem 
portadors de caliu enmig de tanta 
fredor.                              Mossèn  Ramon. 
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Diumenge de l’Epifania del Senyor 

Oh Déu que amb el guiatge d’una estrella heu revelat el vostre Unigènit als 
pobles no creients; conduïu-nos als que ja us coneixem per la fe, a 
contemplar cada a cara la vostra excelsa glòria. 

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

Lectio divina . El dilluns, dia 7, a les 20 h. i al 
saló parroquial tindrem la reunió quinzenal 
d’aquest grup d’aprofundiment en la fe. Recordem 
que la participació està oberta a tothom que hi 
vulgui venir. 
 

Grup 30/40 .- El dimarts, dia 8, a les 20,30 h. i al 
saló parroquial ens trobarem els membres 
d’aquest grup per la reunió quinzenal 
d’aprofundiment en la fe, 
 

Catequesis .- El dimarts d’aquesta setmana 
recomença la catequesis a tots els nivells després 
de les festes de Nadal. Cadascú el dia i l’hora que 
tenen assignats. 
 
Sorteig de la cistella. - El número que va 
sortir premiat és el 028 i els guanyadors són la 
família Roselló-Figueres-Fontcuberta que ja han 
passat per la parròquia a recollir la panera. 
Enhorabona a aquesta família i moltes gràcies a 
tots els que heu col·laborat per fer-ho possible. 
 
Gràcies per la col·laboració . Després de 
l’èxit del pessebre vivent que preparem per 
l’arribada dels Reis Mags, des d’aquí voldria 
agrair a tots els qui vàreu col·laborar amb el 
vostre temps, esforç i il·lusió, la feina ben feta 
per a glòria de Déu i bé de tantes persones que 
van venir a participar d’aquesta estona. De cor, 
moltes gràcies. 
 
Pregària d’Adoració. . Recordar que cada 
divendres, a l’acabar la missa de la tarda, tenim 
una estona de pregària d’adoració davant del 
Santíssim. La missa i la pregària d’adoració és 
l’hora més ben empleada i la més profitosa de tot 
el que fem. Una hora santa davant del Senyor és 
l’hora més “eficaç” del nostre dia. 
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San Raimundo de 
Peñafort 

  7 

San Severino   8 

San Eulogio de Córdoba   9 

San Nicanor  10 

San  Martín de León  11 

San  Tatiana  12 

San Hilario  13 

       Prim era intención del d ía  

“Solo el que 
está vivo 
puede navegar 
contra 
corriente”  
                        (Chesterton) 

SANTORAL 

 
dilluns,     7              8’00 h  Suf. Emilio 
       19’30 h. Suf. Carmen Vázquez Corbatón 
         Suf. José Baranda Lapiedra  
           
dimarts,   8              8’00 h   Suf  Emilio 

                  19’30 h    
  
 

dimecres,  9            8’00 h    
                              19’30 h   Suf. Emilio 
 
dijous, 10              .8’00 h.  Suf. Emilio 
      19’30 h    
   
divendres,  11         8’00 h    Suf. Emilio  
                            19’30 h..  Suf. Difunts família Casanova 
 
 
dissabte,   12         8’00 h   Suf. Difunts família MInguet-Itarte 
        Suf. Emilio 
                             19’30 h. Suf.  Pepita Audí i José Aliau 
 
             
Diumenge, 13         9’00 h. Per tot el poble 
      12’00 h Suf. Emilio         
                             19’30 h. Suf. Carmen Audí (aniv.) 
        
                 . 

   INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA 

salvación”.  

Esto implica estar abiertos a la voluntad de Dios 
a cada momento del día y buscar su voluntad en 
esos momentos, preguntándonos: “¿Cuál es la 
voluntad de Dios para mí ahora mismo? ”. 

Puede ser una regla difícil para guiar nuestras 
vidas, pero es una regla que los santos 
aprendieron a dominar. A través de la oración y 
la confianza en Dios, nada es imposible. 

Santa Isabel Ana Seton dejó una hermosa 
oración sobre este tema, una oración para recitar 
diariamente, quizás como oración matutina para 
empezar el día. En nuestro esfuerzo por seguir 
esta norma, que nuestros corazones estén 
abiertos a lo que sea que Dios tenga previsto 
para nosotros. 

Oh Padre, la primera regla de la vida de 
nuestro querido Salvador fue cumplir Tu 
Voluntad. Que Su Voluntad del momento 
presente sea la primera regla de nuestra 
vida y obra diarias, sin más deseo que su 
cumplimiento total completo. Ayúdanos a 
seguir esta regla con lealtad, para que al 
hacer lo que Tú deseas actuemos según Tu 
agrado. Amén. 

(www. /es.aleteia.org/2019/01/03) 

Con el ritmo acelerado del mundo en que 
vivimos es fácil estar constantemente 
preocupados por “muchas cosas”. Quizás 
no siempre sepamos dónde centrar nuestra 
atención e intentamos hacerlo todo al 
mismo tiempo. 

Santa Isabel Ana Seton nos ofrece su 
ayuda.Según esta santa de Estados Unidos, 
hay una única regla que debería 
mantenerse en lo más alto de nuestras 
vidas cotidianas. Dicha en pocas palabras, 
la regla es vivir la voluntad de Dios en el 
momento presente.  

La regla se basa en las palabras de Jesús a 
sus discípulos: “No se inquieten por el día 
de mañana; el mañana se inquietará por sí 
mismo. A cada día le basta su aflicción” 
(Mateo 6,34). 

El arzobispo estadounidense Fulton Sheen 
desarrolló la idea: “Debemos dejar el 
pasado a la divina misericordia y confiar el 
futuro, sean cuales sean sus dificultades, a 
la divina y amorosa providencia de 
Dios. Cada minuto de la vida tiene su 
peculiar deber, independientemente de la 
apariencia  que cada minuto pueda tener. El 
momento presente es el momento de la 


