
La festa de la Divina Misericòrdia, neix de la 
revelació que va tenir Santa Faustina 
Kowalska del mateix Jesucrist i  la va 
instituir sant Joan Pau II per a tota l’Església 
l’any 2000, decretant que el segon diumenge 
de Pasqua s’anomenés Diumenge de la Divina 
Misericòrdia. 
El papa Joan Pau II va morir la vespra del dia 
de la Divina Misericòrdia de l’any 2005 i va 
ser declarat Beat el Diumenge de la Divina 
Misericòrdia de l’any 2011. El papa Francesc 
el declarà Sant el 27 d’abril del 2014 , festa 
de la Misericòrdia. 
 
Són signes de la Providència de Déu. 
Nosaltres, aquí a la Parròquia, on tenim 
entronitzat el quadre de Jesús Misericordiós, 
celebrem des de fa anys, aquesta solemnitat  
amb molta joia. 
És l’oportunitat de proclamar i lloar l’amor de 
Déu i de ser agraïts a la misericòrdia que 
tantes vegades usa amb nosaltres.  
 

Aquest any, degut al confinament, tindrem 
una estona d’adoració al Santíssim en directe 
per la pàgina del facebook de la parròquia 
amb la pregària del Rosari de la Misericòrdia. 
 

Però el Senyor ens demana: “Fes tu el 
mateix”. Has de tractar als altres amb la 
mateixa misericòrdia que el Senyor ha tingut 
amb tu.- El voler estimar a Déu sempre passa 
per l’amor al germà. 
Així la festa d’aquest diumenge es torna 
lloança i súplica a la vegada. 
Lloança a l’amor que Déu ens té i súplica per 
que ens ajudi a ser misericordiosos amb els 
altres. 
 

És bo, ara i sempre, llegir altra vegada les 14 
obres de misericòrdia per recordar-les. Allí 
tenim un bon programa d’acció cristiana. 
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               Mossèn Ramon 
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  Diumenge de Pasqua de Resurrecció  

  Oh Déu, avui el vostre Unigènit, vencent la mort ens ha obert les portes de l’eternitat. Feu 
  que els qui celebrem la resurrecció del Senyor, renovats pel vostre Esperit, ressuscitem  
  amb Crist a la llum de la vida. 
. 

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

NOVENA A LA DIVINA MISERICÒRDIA .- Va 
començar el divendres sant i acaba el dissabte 
vinent, dia 18. 
 
DIUMENGE DE LA DIVINA 
MISERICÒRDIA. El diumenge vinent, dia 19, 
2n. diumenge de Pasqua, és la festa de la Divina 
Misericòrdia. 
En aquestes circumstàncies actuals, no podem 
celebrar-ho com en altres anys, però si que ho 
hem de viure amb intensitat.  
A les 17 h. i per la pàgina del Facebook de la 
parròquia, retransmetré en directe una estona 
d’Exposició del Santíssim i la pregària del Rosari 
de la Misericòrdia. 
 
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. 
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 VIURE LA MISERICÒRDIA  



 
                             
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 

 
 
  
  
 
 

San Hermenegildo  13 

San Valeriano  14 

San Telmo  15 

Santa Engracia  16 

San Aniceto  17 

San Eleuterio  18 

San León IX  19 

 San Juan Pablo II y la Divina  Miserico rdia        

“ El cristianismo ha 
muerto varias veces, 
pero ha resucitado 
otras tantas, porque 
Jesús conoce el 
camino para escapar 
del sepulcro”.  
                                 (Chesterton) 

SANTORAL 

dilluns,   13              Suf.  Hna. Montserrat Fernández 
.                       
dimarts, 14              Suf.  Mª Helena Nicolau (aniv.) 
        Suf.  Blanca Osorio Ospina (aniv.) 
   
dimecres,  15          En acció de gràcies   
 
 
dijous,   16              Suf. Difunts família Roda-Curto    
        
 
divendres,  17          Suf. Bernat Pacià Romeu Arroyo 
       Suf. Gonzalo Arroyo i Joan Gallostra 
 
 
dissabte,  18          Suf. Difunts família Sauch-Montrós/Viladot-Castell 
.         
                
Diumenge, 19         Suf. Pedro Chertó March 
        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 le s nostres  
  necessitats i els nostres difunts. 
       
                 . 
        .        

   INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA 

Misericordia”, sobre la misericordia divina, en la que 
anima a los fieles a regresar la mirada al misterio del 
amor misericordioso de Dios. 
 

"Es conveniente ahora que volvamos la mirada a este 
misterio: lo están sugiriendo múltiples experiencias de 
la Iglesia y del hombre contemporáneo; lo exigen 
también las invocaciones de tantos corazones humanos, 
con sus sufrimientos y esperanzas, sus angustias y 
expectación", escribió. 
 

El 30 de abril del año 2000, el Papa proclamó el 
segundo domingo de Pascua como el “Domingo de la 
Misericordia Divina” para todo el mundo. 
 

En 2002, el Pontífice estableció que el “Domingo de la 
Misericordia Divina” se enriquezca con 
indulgencias, con las que se pueden beneficiar 
también los enfermos, navegantes de altamar o 
aquellos que por causa justa no puedan abandonar 
su casa o desempeñen una actividad impostergable. 
 

Ese mismo año, el Santo Padre viajó a Cracovia 
(Polonia) y en el Santuario de la Misericordia Divina 
consagró el mundo a Jesús de la Divina Misericordia. 
 

San Juan Pablo II murió el 2 de abril de 2005, la noche 
previa al Domingo de la Divina Misericordia de aquel 
año.  
 (Cf. https://www.aciprensa.com/noticias/san-juan-pablo-ii-el-gran-devoto-de-
la-divina-misericordia-71976) 
 

 En el año 2000 el Papa San Juan Pablo II 
canonizó a Santa Faustina y durante la ceremonia 
declaró que cada segundo domingo de Pascua se 
celebraría en toda la Iglesia el Domingo de la 
Divina Misericordia. 
 

En 1967, el entonces Cardenal Karol Wojtyla 
presidió la sesión solemne que puso punto final al 
proceso informativo diocesano para recopilar 
todos los datos y testimonios sobre la vida y obra 
de Santa María Faustina Kowalska. 
 

Las actas del proceso fueron enviadas a Roma para 
abrir el proceso de beatificación de la vidente del 
Señor de la Divina Misericordia. 
 

Más adelante, el Papa Juan Pablo II beatificó 
(1993) y canonizó (2000) a Santa Faustina, 
justamente en el segundo domingo de Pascua de 
ambos años. 
 

“Y tú, Faustina, don de Dios a nuestro tiempo, don 
de la tierra de Polonia a toda la Iglesia, concédenos 
percibir la profundidad de la misericordia divina, 
ayúdanos a experimentarla en nuestra vida y a 
testimoniarla a nuestros hermanos”, dijo el Papa en 
la canonización de su compatriota polaca. 
 

Años antes, en 1980, San Juan Pablo II, ya había 
publicado su carta encíclica titulada “Dives in 


