
Estem a la setmana de Passió. La Passió 
de Jesús, és passió d’amor per nosaltres. 
Per tothom. 
Perquè si estimeu només als qui us 
estimeu... si saludeu només els qui us 
saluden.., què feu d’extraordinari?” (cf. 
Mt.5,46-47) 
Els cristians som convidats per Jesús a 
fer quelcom “”extraordinari·” que ens 
identifiqui com a veritables homes i 
dones de fe. 
Aquest “quelcom extraordinari” és la 
passió per fer el bé, per estimar tothom, 
fins i tot als qui no ens estimen, als qui no 
ens saluden i si, cal als nostres enemics. 
Això és el fet diferencial del qui realment 
és cristià, 
El Senyor ens convida amb la seva 
Paraula i amb el seu exemple a ser uns 
apassionats per fe estimar i fer el bé., 
convençuts de que aquesta és la 
veritable revolució que pot millorar el 
nostre entorn: la revolució de l’amor. 
Pot sonar a utopia és cert. Però la 
utopia és necessària per encaminar el 
nostres passos de cada dia en una 
direcció concreta. 
Quin compromís més realista i profund 
per la Quaresma que estem vivint: 
reaccionar sempre amb el bé, sigui qui 
sigui. Actuar per “opció” i no per 
“reacció”. Optar per respondre amb el 
bé . 
No és fàcil, oh sé. Per això necessitem 
l’ajuda de la gràcia de Déu. Per això cal 
“omplir-nos “ de Déu per ser després 
transparència seva.. 
Hem de fer el pas de “fer als altres allò 
que voleu que us facin a vosaltres” a 
“estimeu-vos com jo us he estimat”. 
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               Mossèn Ramon 
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  Diumenge V de Quaresma 

   Us demanem, Senyor, la gràcia de progressar contínuament en aquella caritat,  
  per la qual el vostre Fill va estimar tant el món, que es va entregar a la mort. 

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

El 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=PKhhjrxYlhM 
 

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. 
 

AMONESTACIONS MATRIMONIALS .  
Com que no podem penjar-les a la cartellera de la 
parròquia, les publiquem des d’aquí. 
       Volen contreure Matrimoni canònic: 
 

1) JESÚS CRUAÑES MONLLAU, viudo, que 
viu al c/ Castelló, 7 3r. 1ª de Tortosa 
Amb MARIA ROSMINA MURILLO, soltera, 
natural de Palmira (Colòmbia), que viu al c/ 
Castelló, 7 3r. 1ª de Tortosa / 
 

2) BLANCA FONTCUBERTA FUSTÉ, soltera, 
filla de Francisco i Mª Jesús, que viu al c/ 
Ulldecona, 6, 3r. 1ª de Tortosa  
Amb DIEGO BERLANGA, solter, veí 
d’Alcanar. 

 

Amonestacions: 29 de març, 5 i 12 d’abril de 2020 
Es recorda als fidels el dret i el deure de manifestar si hi ha 
qualsevol impediment per la celebració  d’aquests 
matrimonis. 
 

DIUMENGE DE RAMS.- Diumenge vinent, dia 5 
d’abril, és Diumenge de Rams. Ens unirem a tota 
l’Església que inicia la Setmana Santa. 
A les 12:00 h. i per la pàgina del Facebook 
intentaré retransmetre la Celebració de la Santa 
Missa. 
 

AVISOS DE LA PARRÒQUIA 

 Del  29 de març al 4 d ’abril              any  2020                 nº  561 

           PASSIÓ  D’AMOR 



 
                             
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 

 
 
  
  
 
 

San Pedro Regalado  30 

San Benjamín  31 

San Víctor   1 

San Francisco de Paula   2 

San Sixto   3 

Santa Teodora   4 

Domingo de Ramos   5 

            SEMANA SANTA DE 2020        

“ No basta ser 
creyentes, 
debemos ser 
creíbles” 
 
(Rosario Livertino) 

SANTORAL 

dilluns,   30              Pels qui reben a casa la capella de la Milagrosa 
.                       
dimarts, 31               Pels qui reben a casa la capella de la Sgda.Família 
   
dimecres,  1            Pels joves i catequistes 

               
 
dijous,    2               Suf. Andrés Subirats LLeixà 
        
 
divendres,   3          Suf. Difunts família Xaubet-Valldeperas 
 
 
dissabte,   4          Per tot els malants i ancians que estan a les residències 
                             d’avis.   
.         
                
Diumenge,  5         Suf. Pedro Bellobí 
       Suf. Fernando Curto 
 
 
 
  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 le s nostres  
  necessitats i els nostres difunts. 
        
                 . 

   INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA 

congregación pide que «la Conmemoración de la 
Entrada del Señor en Jerusalén se celebre en el interior 
del edificio sagrado» y que «en las iglesias catedrales 
se adopte la segunda forma prevista del Misal Romano; 
en las iglesias parroquiales y en los demás lugares, la 
tercera». 

Jueves Santo 

. El cardenal Sarah ha dado instrucciones para que «se 
omita el lavatorio de los pies, que ya es facultativo». 
Por otro lado, al final de la misa en la Cena del Señor, 
insta a que «se omita también la procesión y el 
Santísimo Sacramento se reserve en el sagrario».  

 Viernes Santo 

La celebración de la adoración de la Cruz deberá tener 
un contenido especial: «En la oración universal, los 
obispos se encargarán de preparar una especial 
intención por los que se encuentran en situación 
de peligro, los enfermos, los difuntos». Eso sí, la cruz 
sólo podrá besarla el celebrante. 

Vigilia Pascual 

La Santa Sede indica que la Vigilia Pascual «se celebre 
solo en las iglesias catedrales y parroquiales» y que 
«para la liturgia bautismal, se mantenga solo la 
renovación de las promesas bautismales».  

(CF.https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubbli
co/2020/03/25/0181/00409.html?fbclid=IwAR1cdNvNjg2HKnW
yaE92hK8D1_2ZL-kg4ExehUnHwKtuJcrQ4mf87hrc65U#fra) 

El prefecto de la Congregación para el Culto 
Divino y la Disciplina de los Sacramentos de la 
Santa Sede, el cardenal Robert Sarah, ha vuelto a 
emitir un decreto dando  instrucciones 
precisas sobre cómo se celebrará esta 
extraña Semana Santa de 2020 en el orbe católico. 
Teniendo en cuenta que «la fecha de la Pascua no 
puede ser trasladada» y que «en los países 
afectados por la enfermedad, donde se han previsto 
restricciones sobre las reuniones y la movilidad de 
las personas, los obispos y los presbíteros celebren 
los ritos de la Semana Santa sin la presencia del 
pueblo y en un lugar adecuado, evitando la 
concelebración y omitiendo el saludo de paz». 

El Vaticano pide que los fieles sean avisados «de 
la hora del inicio de las celebraciones, de modo 
que puedan unirse en oración desde sus propias 
casas» e insta a utilizar «los medios de 
comunicación telemática en directo, no 
grabados». Asimismo, pide a las conferencias 
episcopales y a cada una de las diócesis que «no 
dejen de ofrecer subsidios para ayudar en la 
oración familiar y personal». 

Domingo de Ramos 

Este año, no habrá procesión de palmas en la 
mañana del Domingo de Ramos. Sin embargo, la 


