
És molt interessant l’etimologia de la 
paraula “perdonar”. Ve del prefix “per” 
(indica una acció completa i total) i de 
“donare” que en llatí significa: regalar. 
De tal manera que el perdó és un acte 
de completa generositat per part del 
qui l’atorga. 
Originàriament “perdonare” significava 
que se li regalava al deutor allò que 
devia. 
És difícil perdonar així. Humanament 
parlant: molt difícil. Però amb Déu 
podem vèncer aquesta dificultat fins a 
arribar a “perdonar de cor al nostre 
germà” tal com Jesús ens ho demana. 
 
Quin és el camí per a aprendre? No hi 
ha altre que la pròpia experiència. És a 
dir: rebre jo el perdó de Déu 
freqüentment i els dels altres. 
S’aprèn a perdonar quan es reconeix 
que un mateix s’equivoca i peca moltes 
vegades i, malgrat tot, Déu et torna a 
donar l’oportunitat de començar de 
nou. 
Saber-se pecador i necessitat de perdó 
i, a l’hora, perdonat per gràcia (és a 
dir: gratis), és el camí per poder 
perdonar als altres de la mateixa 
manera. 
 
Regalem el nostre perdó a qui ens ha 
ofès. Regalem-lo. No esperes res a 
canvi. Fes-ho gratis. Trauràs una gran 
càrrega de la vida d’aquella persona 
que t’ha pogut ofendre i aixecaràs la 
llosa que oprimeix la teva ànima. El 
perdó allibera al qui el dona i al qui el 
rep. I així podrem resar coherentment 
el parenostre. 
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  Diumenge I d’Advent 

  Concediu, Senyor, als vostres fidels d’acollir amb bones obres la vinguda del  
  vostre Fill Jesucrist; perquè, comptats entre els elegits a al seva dreta, posseeixin 
  en herència el Regne del cel. 

     www.parroquiaelroser.org      parroquiaelroser@hotmail.com      977-50.01.30 / 616278741 

Dimarts “Dia d’adoració contínua”.  Cada 
dimarts tenim una gran oportunitat. Poder estar 
estona a la presència de Déu. Tornarem a viure 
una diada d’adoració al Senyor des de les 10 del 
matí fins les 19 h, de la tarda. 
 
Trobada de pares de Pre-Comunió . El 
dimecres dia 2, a les 20:15 a l’església ens 
trobarem amb els pares per concretar l’inici de la 
catequesi de pre-Comunió 
 
Trobada de pares de Comunió .- El dijous, 
dia 3, a les 20:15 i a l’església, ens trobarem amb 
els pares per concretar l’inici de la catequesi de 
Comunió. 
 
Recollida d’aliments durant el temps 
d’Advent. A partir d’avui diumenge i fins al 20 
de desembre anirem recollint, com cada any, 
els aliments per als més pobres que vulgueu 
portar. Els aliments més necessaris són: llet, oli, 
llegums cuits, conserves, galetes..... 
Quan els porteu els deixarem a la sagristia per fer 
el recompte i donar-los a Càritas Interparroquial 
de Tortosa. 
 
 

Calendaris.  Tenim ja el calendaris parroquials 
que editem cada any. Podeu passar pel despatx 
parroquial. 
 
Loteria . Tenim  també els dècims de loteria de 
la parròquia. Els interessats en adquirir-los podeu 
passar pel despatx. 
 
Rifa cistella de nadal . Ja tenim les butlletes 
de la cistella que cada any sortegem per Nadal. 
Es pot col·laborar comprant-ne i ajudant a 
vendre’n també. 
 
 

AVISOS DE LA PARRÒQUIA 

 Del 29 de novembre  al 5 de desembre      any  2020        nº  590 
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San Andrés, apóstol  30 

San Eloy   1 

Santa Bibiana   2 

San Francisco Javier   3 

Santa Bárbara   4 

San Dalmacio   5 

San Nicolás   6 

    VEN, SEÑOR JESÚS (Hna.Glenda)  

“A cada época y 
cultura, las salva un 
pequeño puñado de 
hombres que tienen 
el coraje de ser 
INACTUALES” 
 
                       (Chesterton) 

SANTORAL 

dilluns,  30               8’00 h. Suf. Gaspar Fernández Solé 
                 Suf. Cinta Subirats Favá. 
       19’30 h  Suf. Andrés Cervera Ivars 
 
                       

dimarts,    1              8’00 h.   
                     19’30 h  Suf. Mª Dolors Dalmau Nolla (aniv.) 
   
dimecres,   2           8’00 h   
                              19’30 h   Suf. Andrés Subirats Lleixà 
          
dijous,  3                  8’00 h    
      19´30 h   Suf. Ortensia Ruíz Hernández 
          En acció de gràcies  
 
divendres,   4            8’00 h 
       19’30 h  Per la salut física i espiritual d’uns fills. 
. 
 dissabte,   5            8’00 h   Suf.Difunts família Llorca-Bahima 
                              19’30 h.  Suf. Lupicinio Asensio i Agustina Serena 
          Suf. Pascual Santamaria (aniv.) 
          Suf. Difunts família Abella-Martí 
          Suf. Manuel Páfila i Leonor Montagut. 
          Suf. Carmen Fabregat 
        .            
Diumenge , 6          9’00 h   Per tot el poble 
      12`00 h.  Suf. Pedro Bellobí 
         Suf. Jesús i Teresa 
         Suf. Carmen Adell Pla i Carlos Besolí Cid. 
      19:30 h.  Suf. José Aleixandri Piñol i Mª Cinta Benet Beltrán 
        

   INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA 

Porque sin ti todo suena vacío, 
sin ti todo me deja tristeza, 
porque sin ti yo no respiro hondo, 
porque sin ti todo me cansa, 
porque sin ti me falta todo, 
y me sobra todo, 
todo sin ti. 
 
Ven Señor Jesús 
Ven pronto a mi vida 
Ven pronto Señor, ven pronto. 
 
Porque sin ti 
no me importa mi hermano, 
no me importa el que sufre. 
Porque sin ti 
mi corazón es de piedra, 
a quien todo resbala, 
acostumbrada a los pobres, 
acomodada a su casa, 
sin jugarse la vida, 
sin gastarla por nada, 
sin gastarla por nada. 
 
Ven Señor Jesús 
ven pronto a mi vida, 
ven pronto Señor, ven pronto. 

Ven Señor Jesús 
porque sin ti ya no hay paisaje. 
Ven Señor Jesús 
porque sin ti no hay melodías. 
Ven Señor Jesús 
porque sin ti no encuentro paz en nada, 
sin ti mis ojos no brillan. 
La vida es poca cosa sin ti 
sin ti, sin ti, sin ti, 
la vida es poca cosa. 
 
Ven Señor Jesús 
ven pronto a mi vida 
ven pronto Señor, ven pronto. 
 
Porque sin ti yo no quiero la vida, 
ya no canto con alma, 
ya mis manos no sirven, 
ya no escucho latidos, 
ya no abrazo con fuerza, 
mi corazón no se ensancha 
mi sonrisa no es plena 
y todo sin ti 
nada vale la pena, 
porque sin ti ya no me llena nada. 

 


