
Diuen els experts que per afrontar 
aquests dies amb serenitat , cal que ens 
creem una “rutina” per al dia. És a dir, 
que ens programem una sèrie 
d’activitats, amb un temps determinat per 
cadascuna (hora d’aixercar-nos, exercici, 
lectura, àpats, descans... etc.)  
 
Penso que, també a nivell de l’esperit, 
podríem establir una pauta per seguir-la 
cada dia i que ens ajudi a créixer 
interiorment. 
Us proposo aquesta: 
 
Al matí, la pregària de Laudes o 
l’oferiment a Déu del dia que comença. 
Després una estona de pregària 
personal. 
 
A les 10:00 h. per Radio Maria o a les 
11:00 per 13TV  LA MISSA 
 
A les 12 del migdia, la pregària de 
l’Àngelus. Els qui viviu prop de l’església 
sentireu el toc de campanes de l’ Àngelus 
tres minuts abans de les dotze. 
 
Per la tarda  a les 19:00 h. resem el 
Rosari i ens unim tots. És la mateixa hora 
que ho resàvem a l’Església. 
 
Abans de dormir, una petita revisió del 
dia, amb diàleg amb Jesús i les 3 
Avemaries. 
 
És només una proposta que cadascú pot 
adaptar al seu propi gust o conveniència. 
Però el que és important és viure cada 
dia a la presència del Senyor i sentint-
nos units a tota l’Església que prega. 
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  Diumenge III de Quaresma 
  Oh Déu, Pare de misericòrdia i font de tota bondat, vós ens heu ensenyat que el dejuni, l’oració i   
  l’almoina són remei per a les nostres culpes; escolteu la nostra humil confessió: que els qui en 
  sentim afeixugats per la nostra consciència, ens vegem alleujats per la vostra misericòrdia. 

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

El primer desig  és que estigueu en pau i amb 
ganes de superar aquest moment el més aviat 
possible amb l’ajuda i la responsabilitat de tots. 
 
Els dimarts  que és el dia de l’adoració contínua, 
podem fer a casa els mateixos torns que fèiem a 
l’església. Davant d’una imatge del Senyor, 
oferim-li aquesta pregària. 
Els qui teniu ordenador o mòbil amb internet, 
podeu entrar a aquest enllaç on hi ha una capella 
d’adoració perpètua: 
https://www.youtube.com/watch?v=m4A6RIOwC2
E&feature=emb_title 
 
El dijous, dia 19, és la festa de Sant 
Josep . Procurem també a la TV o per ràdio 
viure la missa unint-nos espiritualment a tota la 
parròquia i a tota l’Església en este dia de 
Solemnitat. 
 
Els divendres de Quaresma  és el dia de la 
pregària del Viacrucis. Fem-la també a casa o 
seguim-la per Radio Maria. O simplement agafeu 
l’Evangeli i llegiu la passió de Jesús meditant-la. 
 
Els qui sigueu més joves  i estigueu sans 
procureu que cap veí o veïna major d’edat, no 
tingui que anar ell o ella a comprar. Interessem-
nos pels qui estan sols i són  d’edat avançada per 
si necessiten alguna cosa. 
La caritat és el millor “exercici” quaresmal i com a 
bons samaritans hem d’ajudar als més febles. 
 
I el diumenge , continuar vivint-lo des de la fe, 
com el dia del Senyor. La missa per la TV o 
Ràdio, la comunió espiritual. Y el que esteu en 
família una bona celebració del dia de festa 
encara que estiguem a casa. 
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       UNA PROPOSTA…. 



 
                             
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 

 
 
  
  
 
 

San Ciriaco  16 

San Patricio  17 

San Cirilo de Jerusalén  18 

San José.  19 

San Guillermo  20 

San Serapio  21 

San Bienvenido  22 

    “ Una cuaresma en cuarentena ”            

“ El desinfectante 
de la ciencia es 
la conciencia” 
 

(Cherstenton) 

SANTORAL 

dilluns,   16               Pels qui reben a casa les capelles de la Sagrada Família 
.                       
dimarts, 17               Pels  joves i catequistes 
   
dimecres,  18           Pels malalts  

               
 
dijous,   19              Suf. Josep Àngel Odena Fabregar 
        Suf. José Aspa i Jose Gonbau 
        Suf. José Carles Carles 
        Suf. José Aliau i Pepita Audí 
        Suf. Carmen Vázquez Corbatón i José Baranda Lapiedra 
        Suf. José Lafarga 
        
 
divendres,   20          Suf. Joan Forés i familiars difunts 
         Suf. Pepita Niño i Pedro Gómez 
 
dissabte,  21           Suf. Mª Cinta Hierro 
        Suf. Pepe Daufí 
                
Diumenge, 22         Per tot el poble. 
 
  Totes aquestes intencions i les que vulgueu  propos ar, les oferiré  
  cada dia a la Missa privada que celebraré.  Encar a que no 
poguéssim venir que les misses no faltin per les no stres 
necessitats i els nostres difunts. 
        

   INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA 

decimos a Jesús que deseamos recibirlo) y 
vamos a hacer actos de contrición. 

El coronavirus puede ser, además, una ocasión 
propicia para rezar en familia , quizá como nunca 
podemos hacer: el rosario , el Ángelus  a la 12 
del mediodía… Eso nos mantiene en presencia 
de Dios. 

El coronavirus comporta un cambio de planes . 
No podemos viajar, se limitan los 
desplazamientos, se cierran las escuelas y los 
comercios… Seguro que cada uno de nosotros 
sabe en qué cosas esto supondrá un sacrificio, 
una forma de ayuno. Y la nota propia del cristiano 
es la alegría, incluso en medio del dolor, de la 
incomodidad y la preocupación. 

Vivir estos inconvenientes con sentido cristiano es 
ver en ellos la posibilidad de ser como Cristo: 
vivimos este sacrificio unidos a Jesús, que 
murió en la Cruz por amor . 

Este sentido cristiano del sacrificio nos hace 
comprender que tiene sentido, por ejemplo, no 
salir de casa si es por evitar el contagio masivo. 
Es un modo de vivir la solidaridad  y de salir del 
egoísmo: hay que pensar en los demás y en su 
bien. 
(Cfhttps://es.aleteia.org/2020/03/12/la-cuaresma-del-coronavirus/). 

El coronavirus es algo que nos viene dado, 
pero cada uno puede hacer de esta etapa lo 
que quiera: unos días de queja estéril y mal 
humor, o un período de crecimiento personal 
y  nos puede ayudar a levantar la mirada al 
cielo, a recordar que somos vulnerables . 
Con facilidad olvidamos que estamos en las 
manos de Dios . Ahora que olemos la 
posibilidad de caer enfermos o que tememos 
por la salud de nuestros seres más queridos, 
sabemos que Dios está siempre con 
nosotros  y cultivamos la esperanzade 
acercamiento a Dios. 

Si estás en aislamiento o en cuarentena, o se 
ha reducido considerablemente tu vida social, 
¿por qué no organizar un encuentro 
personal con Dios en la oración ? Queda 
con Él para hablar de tu vida, de tu situación, 
de tus preocupaciones. Puedes hacerlo en tu 
habitación o en cualquier lugar de la casa 
donde puedas tener un momento de 
recogimiento. Toma el Evangelio . Reza las 
oraciones  que conoces, lee un libro de 
espiritualidad. 

Si tenemos dificultad para recibir los 
sacramentos , vamos a “crecer para adentro” 
repitiendo la comunión espiritual (en la que 

 


