
Sota el signe del pa i del vi, un cop 
consagrats a la Missa, està realment 
present Jesucrist,  nostre Senyor. 
Aquesta presència real del Senyor en 
l’Eucaristia és tant sublim i meravellosa 
que fa que l’acte de rebre la comunió 
sigui per nosaltres el moment més 
important del nostre dia. 
 

“Qui menja la meva carn i beu la meva 
sang està en mi i jo en ell” diu el 
Senyor. Quina meravella!! Ell en mi i jo 
en Ell en una profunda unió, en una 
unió comuna, en una comunió. 
 

Hauríem de tenir un gran desig de 
combregar cada dia si podem i si no al 
menys cada diumenge. Però 
combregar amb la deguda preparació, 
amb la vida neta de pecat greu i sabent 
el que vaig a fer i a qui vaig a rebre. 
 
És tant gran el do que rebem i és tant 
necessari per la nostra vida que els qui 
tenim l’oportunitat de la missa diària, 
de l’església a prop (hi ha cristians que fan 
20 km per anar a missa) i tenim la fe 
desperta per escoltar a Déu, no ens 
hauríem de perdre rebre a Jesús en 
l’Eucaristia més sovint del que ara ho 
fem, encara que per això tinguem que 
fer un petit esforç i reorganitzar els 
nostres horaris. 
 
Els diumenges vivents alguns nens i 
nenes rebran ja, per primera vegada, a 
Jesús. Que ells vegin en nosaltres als 
germans grans que els animen i els 
donen exemple d’una vida centrada en 
l’Eucaristia i que els porta a viure 
estimant als altres 
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  Diumenge V de Pasqua 

 Oh Déu, vós ens heu redimit i ens heu fet la gràcia de ser els vostres fills; mireu 
aquests fills que tant estimeu i concediu als qui creuen en Crist la llibertat 
veritable i l’herència eterna 
. 

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

Lectio Divina.- Dilluns dia 20, a les 20 h. i al saló 
parroquial, tindrem la trobada quinzenal d’aquest grup 
d’aprofundiment en la fe. 
 

Dimarts “Dia d’adoració contínua”.  Com cada 
dimarts, tornarem a viure una diada d’adoració al 
Senyor des de les 10 del matí fins les 19 h, de la tarda. 
 

Grup 30/40. El dimarts dia 21, a les 20:30 h. i al saló 
parroquial ens reunirem els membres d’aquest grup per 
la formació quinzenal.  
 

Restauració de l’altar del Sagrat Cor de 
Jesús. Amb el recaptat per la rifa de la panera i els 
donatius particulars, tenim ara  2.500 €.  Tenint en 
compte que el pressupost és de 4.800 € podem dir que 
estem a la meitat. Si algú el vol fer el donatiu per 
transferència, el número de compte és aquest: 
ES8301824354150200064884.  Indiqueu “Sagrat 
Cor”. 
 

Guanyador de la “panera” per la 
restauració de l’altar.  Ha sortit ja el guanyador 
de la panera, però vol conservar l’anonimat i ha 
entregat el premi per a obres benèfiques. Ho 
entregarem a la Casa d’acollida  per als transeünts. 
 
Trobada del grup “Sentinelles 
d’intercessió”. Com vam informar a l’última reunió, 
aquest dissabte, dia 25, a les 16:30 h. passarem la 
pel·lícula “Un lugar para rezar·”, molt adient a 
l’objetiu d’aquest grup. 
 
Adoració Nocturna. El dissabte 25 a l’acabar la 
missa de la tarda tindrem la vigília ordinària 
d’adoració. 
 

Mes de Maria.  Tots els dies abans de la missa de la 
tarda tenim aquest moment de pregària demanant 
l’ajuda de la nostra Mare del cel. 
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San Bernardino de 
Siena 

 20 

Santa Felicia  21 

Santa Joaquina Vedruna  22 

San Desiderio  23 

Maria Auxiliadora  24 

San Beda el Venerable  25 

San Felipe Neri  26 

        HAZ ALGO Y ALGO CAMBIARÁ     

“Quien no cree 
en Dios, cree 
en cualquier 
cosa.” 
 

Chesterton 

SANTORAL 

dilluns,   20              8’00 h    
       19’30 h.  Suf. Pepita Niño i Pedro Gómez 
          Suf. Joan Forés i familiars difunts.  
                        
dimarts,  21              8’00 h.   
                   19’30 h  Pels qui reben a casa la capella de la “Milagrosa” 
  

 
dimecres,  22           8’00 h    
                              19’30 h   Suf. Lluisa Llaó Fatsini (aniv.) 
 
 
dijous,  23               8’00 h 
      19´30 h    
. 
 
divendres,  24           8’00 h 
       19’30 h   Suf. Francisco Izquierdo (aniv.) 
 
 
dissabte,  25           8’00 h 
                             19’30 h.   Suf. Difunts família Prada-Nicolau-Loredo 
        . 
                
Diumenge,  26        9’00 h. Per tot el poble 
      12’00 h  Suf. Teresa Ferré Clua (aniv.) 
      19:30 h. Pels joves i catequistes. 
        
                 . 

   INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA 

marea está baja y todas estas estrellas 
quedaron en la costa. Si no las echo 
nuevamente al mar, se mueren aquí 
por falta de oxígeno. 
 
-Ya entiendo- respondió mi amigo - 
pero ha de haber miles de estrellas de 
mar en esta playa. 
Es imposible agarrarlas a todas. Son 
demasiadas. Además, seguramente 
esto pasa en cientos de playas a lo 
largo de toda la costa. No se da 
cuenta que no cambia nada. 
 
El lugareño sonrió, se agachó, levantó 
otra estrella de mar para arrojarla de 
nuevo al mar y respondió: - ¡Para ésta, 
sí ha cambiado algo! 
------------------------- 
A veces pensando que no podemos 
solucionar los males que hay en el 
mundo, no movemos ni un dedo. 
Haz lo que puedas. Pero hazlo. 
Seguro que algo cambiará. 

Un amigo nuestro iba caminando al 
atardecer por una playa desértica. 
Mientras caminaba, divisó a otro 
hombre a lo lejos. Al acercarse, notó 
que el lugareño se agachaba 
constantemente, recogía algo y lo 
arrojaba al agua. 
 
Una y otra vez lanzaba cosas al 
océano. 
 
Cuando nuestro amigo se acercó 
más todavía, vio que el hombre 
recogía estrellas de mar que se 
habían clavado en la playa y una por 
vez, las iba devolviendo al agua. 
N 
uestro amigo se sintió confundido. 
Se acercó y dijo: -Buenas noches, 
amigo. 
Me pregunto qué está haciendo. 
 
-Devuelvo estas estrellas de mar al 
océano. Ve, en este momento, la 


