
“En realidad, todas las cosas, todos los 
acontecimientos, para quien sabe 
leerlos con profundidad, encierran un 
mensaje que, en definitiva, remite a 
Dios.” Son paraules de Sant Joan Pau 
II que ens conviden a ser 
“contemplatius” enmig del món. 
La persona contemplativa és la que és 
capaç de preguntar-se quin missatge, 
de part de Déu, està amagat en això 
que li està passat, que està vivint. Què 
vol dir-me Déu en tot això? 
 
La creació, la natura és un missatge 
de Déu que cal descobrir. Els 
esdeveniments de la vida (bons i 
dolents) inclouen una lliçó que cal 
escoltar i aprendre. Cada persona és 
portadora d’un missatge que Déu 
m’adreça a mi .La Bíblia, les Sagrades 
Escriptures és per excel·lència la 
Paraula de Déu, des d’on Ell parla.. La 
litúrgia, els sagraments i sobre tot 
l’Eucaristia és la presència real i viva 
del Senyor Ressuscitat. 
Per descobrir-ho i viure-ho amb 
profunditat ens cal una mirada 
contemplativa que, moguda per la fe, 
ens inviti a mirar més enllà del que 
veiem a simple vista. 
Entrenem-nos en això!! Fem exercicis 
de contemplació Al final del dia, o 
després d’alguna experiència o 
vivència que ens ha afectat preguntem-
nos: què em vol dir Déu en això? 
A l’escoltar les lectures de la Missa: 
què em vol dir Déu avui a mi? 
Després d’una conversa.. Senyor, que 
em vols dir? 
Al mirar la natura.. com em parla això 
de Déu?. 
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   Mossèn Ramon 
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Diumenge IV de Quaresma 

 Oh Déu, vós per mitjà del vostre Fill, reconcilieu meravellosament amb vós el llinatge 
humà; feu que el poble cristià, s’afanyi amb deler i amb una fe ben animosa a celebrar les 
festes de Pasqua que s’acosten 
. 

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

Lectio Divina . El dilluns, dia 1, a les 20 h. i 
al saló parroquial ens reunirem els membres 
d’aquest grup de formació cristiana, 
 
Grup 30/40 . El dimarts dia 2, a les 20:30 h. 
i al saló parroquial, tindrem la reunió 
quinzenal d’aquest grup d’aprofundiment en la 
fe 
 
Reunió pares i mares dels nens que 
han de rebre la Primera Comunió.  El 
dimecres dia 3 d’abril a les 20:15 hores i al saló 
parroquial ens trobarem els pares i mares dels qui 
han de rebre la Primera Comunió per donar-vos 
diverses informacions importants sobre el dia de 
la Comunió. Procurem acudir tots els pares de 
cada nen o nena per la importància del que allí 
tractarem. 
 
Rosari per la pau.  El dijous, dia 7, a les 19 h. 
ens unirem amb la pregària del Rosari, a la 
iniciativa “Mater Fatima” que promou  resar el 
Rosari aquest dia i aquesta hora per la pau al 
mon. 
Darrera d’aquest mateix full trobareu ben explicat 
el motiu i la intenció d’aquest acte. 
Procurem ser molts els  qui, el dijous, a les 19 h, i 
a la parròquia, ens unim a tots els qui, arreu del 
món, pregaran amb el Rosari per aquesta intenció 
 
Després de viure amb goig,  un any més, la 
jornada de les 24 hores per al Senyor, voldria 
agrair des d’aquí  l’entrega i dedicació de tots els 
qui l’han preparada durant  mesos i també la 
participació de tots aquells que heu vingut  a 
adorar al Senyor, present en l’Eucaristia. 
Estiguem segurs que Ell ho recompensarà 
copiosament . 
 

AVISOS DE LA PARRÒQUIA 

 Del 31 de març   al 6 d ’abril               any  2019                nº  516 

       SABER  MIRAR 



 
                             
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 

 
 
  
  
 
 

San Hugoi   1 

San Francisco de Paula   2 

San Beningo   3 

San  Benito el negro   4 

San Vicente Ferrer   5 

San Guillermo   6 

San Saturnino   7 

4 de abril:   Rosario mundial por la paz  

“No dejes crecer 
la hierba en el 
camino de la 
amistad” 
 

(Platón) 

SANTORAL 

dilluns,    1               8’00 h   Suf. Cándida Rosa Itarte Lon 
       19’30 h.   
                 
dimarts,  2                8’00 h.    
                   19’30 h   Suf. Andrés Subirats Lleixà 

 
dimecres,  3            8’00 h    
                              19’30 h    
 
 
dijous,  4                 8’00 h.   
      19’30 h    
 
divendres,  5           8’00 h    
                            19’30 h..  Suf. Joaquín Jovaní Fosch 
        Suf. Fernando Curto (aniv.) 
 
dissabte,  6            8’00 h   
                             19’30 h. Suf .José Aleixandri Piñol 
        Suf. Maria Cinta Benet Beltrán 
 
                
Diumenge, 7           9’00 h.  Per tot el poble 
      12’00 h   Suf. Carmen Vázquez Corbatón 
         Suf. José Baranda Lapiedra 
         Suf. Pedro Bellobí 
         Suf. Francisco Curto Roselló 
                             19’30 h.  
        

   INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA 

capellán del Santuario de Fátima, P. Hector 
Ramirez, dijo que “es importante invitar al 
mundo a unírsenos en una iniciativa que 
respondiera al mensaje de Nuestra Señora de 
Fátima. Ella pidió rezar el Rosario, 
especialmente por la paz”. 

En la primera fecha, el 4 de abril, el momento 
de oración se transmitirá vía Internet. Se 
realizará en la Parroquia de Fátima desde las 
8:00 p.m. hasta las 9:00 p.m. hora local. 

“Queremos compartir y divulgar el mensaje de 
conversión paz y salvación, entregado por 
Nuestra Señora de Fátima a los pastorcitos 
Francisco, Jacinta y Lucía. Nuestra Madre nos 
ofrece este mensaje como gracia y 
misericordia”, indica el sitio web. 

(www. aciprensa.com/noticias/anuncian-rosario-mundial-por-
la-paz) 

 Intenciones de este Rosario 

 Paz del mundo y por el Santo Padre 

Conversión de los pobres pecadores 

Reparación de los corazones de Jesús y María 

Conversión de Rusia 

Almas del purgatorio 

Para conmemorar los 100 años de la muerte 
de los pastorcitos videntes de la Virgen de 
Fátima, los santos Francisco y Jacinta Marto, 
se anunció la realización de un Rosario 
mundial por la paz. 

La iniciativa lleva por nombre “Mater Fátima – 
para o mundo” (Madre Fátima para el mundo) 
y se realizará el 4 de abril de 2019, cuando se 
recuerde los 100 años de la muerte de San 
Francisco Marto; y el 20 de febrero de 2020, 
cuando se cumplan 100 años de la muerte de 
Santa Jacinta Marto; hermanos y videntes de 
la Virgen de Fátima en 1917. 

“Mater Fátima es un encuentro que celebra el 
centenario de la partida al cielo de san 
Francisco y santa Jacinta Marto, uniéndonos 
en oración con María”, indica el sitio web de 
la iniciativa. 

El encuentro, explican los organizadores, 
“cuenta con la bendición y el apoyo de Su 
Eminencia Sr. Cardenal Antonio Marto, 
Obispo de Leiria-Fátima  y del Santuario de 
Fátima”. 

En declaraciones al programa Matinais de 
Angelus TV, el coordinador del proyecto y 


