
La cendra és signe de la caducitat de les 
coses materials que, molt sovint, ens 
preocupen tant que oblidem les més 
importants. 
Rebre el dimecres la cendra sobre el cap 
és un signe que ens allibera. Amb ell 
reconeixem el valor “just” de les coses de 
la terra que totes passen, i com, amb 
molta freqüència, ens angoixen i ens 
preocupen tant, que ens treuen el temps i 
les ganes dels valors espirituals i de la 
relació amb Déu que dura sempre. 
 

Per això al rebre la cendra ens posem 
en camí de conversió. Volem sortir 
d’aquesta situació. Volem posar ordre 
a la nostra vida. Volem tornar a donar-li 
a Déu el lloc primer i llavors tot el 
demés s’ordena adequadament. 
 

La falta de felicitat, de plenitud en les 
nostres vides pot venir del desordre 
interior on els sentiments, les passions, 
les preocupacions i les ocupacions i la fe 
estant revoltes i sense concert. Amb 
aquest caos interior, on cada cosa pugna 
pel primer lloc, l’home es dispersa i no 
“se sent bé”. 
 

La Quaresma és l’oportunitat de tornar 
cap a Déu. De posar a Ell com a centre 
de la nostra vida i amb Ell tornarà la 
pau i el ordre dins de nosaltres. 
 

Rebre la cendra ens fa més lliures 
perquè conscientment volem deslligar-
nos de l’esclavitud de moltes coses i 
viure la llibertat dels fills de Déu. 
Aprofitem molt aquesta propera 
Quaresma perquè és Déu mateix qui 
ens regala l’oportunitat de viure-la. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
   
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
   
 
 
 
 
- 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
             
              
               Mossèn Ramon 
 

PARRÒQUIA DEL ROSERPARRÒQUIA DEL ROSERPARRÒQUIA DEL ROSERPARRÒQUIA DEL ROSER    
                Ferreries Ferreries Ferreries Ferreries ––––    Sant Vicent.Sant Vicent.Sant Vicent.Sant Vicent.        TORTOSATORTOSATORTOSATORTOSA    

  Diumenge VI del temps de durant l’any 

  Oh Déu, vós prometeu d’habitar en els nets i humils de cor; feu que, per la  
  vostra gràcia, siguem dignes de la vostra estada en nosaltres 
. 

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

 

Dimarts “Dia d’adoració contínua. 
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. Fem el possible per 
trobar, encara que sigui, una petita estona per 
visitar al Senyor i estar uns moments a la seva 
presència. 
 
Dimecres de Cendra. Aquest dimecres, dia 
17 de febrer  tindrem la celebració on la família 
parroquial ens apleguem per començar junts la 
quaresma rebent, sobre el cap, la cendra.  
A la missa de les 8:00 h. al matí i a la dels 19:30 
h. de la tarda tindrem la imposició de la cendra. 
 
Reunió de Catequistes de Comunió . El 
dijous, dia 18, a les 18 h. i al saló parroquial ens 
trobarem una estona els catequistes de Comunió 
per programar la catequesis dels propers mesos, 
amb les noves orientacions que ens ha tramés el 
Sr. Bisbe. 
. 
Viacrucis. A partir d’aquest divendres i durant 
tota la quaresma, tots els divendres, a les 19 h., 
tindrem la celebració del Viacrucis a la parròquia. 
 
Sobre el dejuni i abstinència . El dimecres 
de cendra i el divendres Sant són dies de dejuni i 
abstinència. Els divendres de quaresma són 
només d’abstinència. 
 

- El dejuni és fer només una sola menjada 
forta al dia,. És per a tots els majors d’edat 
fins haver complert els 59 anys. 

 

- L’abstinència és no menjar carn i els 
diners que s’estalvien d’aquests privacions 
voluntàries donar-ho als més pobres. És 
per a tots a partir dels 14 anys. 
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  UNA NOVA OPORTUNITAT    



 
                             
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 

 
 
  
  
 
 

Bto. Claudio de la 
Colombier 

 15 

San Faustino  16 

San Alejo  17 

San Eladio  18 

San Álvaro de Córdoba  19 

San Eugenio  20 

San Pedro Damián  21 

  3 claves del mensaje del Papa para la Cuaresma 

Dichosos los 
que saben dar 
sin recordarlo 
y recibir sin 
olvidarlo. 

SANTORAL 
 
dilluns,   15               8’00 h. Suf. Juan Bautista Minguet Gil 
        19’30 h   
 
 
                      

dimarts,   16            8’00 h.   
                     19’30 h  .Suf. Enriqueta Voltes Pedrola (aniv.) 
 
   
dimecres, 17           8’00 h    
      19’30 h   
         
dijous,  18               8’00 h    
      19´30 h   Suf. Esteban i Ángeles 
. 
 
divendres,  19           8’00 h    
       19’30 h  Suf. Carme Pallarés (aniv.) 
. 
 dissabte, 20           8’00 h    
                              19’30 h.  Suf. Montse Vitutia. 
          Suf. Pedro Gómez i Pepita Niño 
          Suf. Joan Forés i familiars difunts. 
       .            
Diumenge ,21         9’00 h    
      12`00 h.  Per tot el poble           
      19:30 h 
                 . 
        .        
 

   INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA 

mirada a la paciencia de Dios, que sigue 
cuidando de su Creación”. 
“En la Cuaresma, estemos más atentos a decir 
palabras de aliento, que reconfortan, que 
fortalecen, que consuelan, que estimulan, en 
lugar de palabras que humillan, que 
entristecen, que irritan, que desprecian”. 
 
3. La caridad, la expresión más alta de 
nuestra fe y esperanza 
“Vivir una Cuaresma de caridad quiere decir 
cuidar a quienes se encuentran en condiciones 
de sufrimiento, abandono o angustia a causa 
de la pandemia de COVID-19. En un contexto 
tan incierto sobre el futuro, recordemos la 
palabra que Dios dirige a su Siervo: ‘No temas, 
que te he redimido’ (Is 43,1), ofrezcamos con 
nuestra caridad una palabra de confianza, para 
que el otro sienta que Dios lo ama como a un 
hijo”. 
“La caridad es don que da sentido a nuestra 
vida y gracias a este consideramos a quien se 
ve privado de lo necesario como un miembro 
de nuestra familia, amigo, hermano..” 
 

1. La fe nos llama a acoger la Verdad y ser 
testigos 
En este tiempo de Cuaresma, acoger y vivir la 
Verdad que se manifestó en Cristo significa 
ante todo dejarse alcanzar por la Palabra de 
Dios, que la Iglesia nos transmite de 
generación en generación (…) Esta Verdad 
es Cristo mismo ...” 
. “La Cuaresma es un tiempo para creer, es 
decir, para recibir a Dios en nuestra vida y 
permitirle ‘poner su morada’ en nosotros. 
Ayunar significa liberar nuestra existencia de 
todo lo que estorba, incluso de la saturación 
de informaciones —verdaderas o falsas— y 
productos de consumo, para abrir las puertas 
de nuestro corazón a Aquel que viene a 
nosotros pobre de todo, pero ‘lleno de gracia 
y de verdad’: el Hijo de Dios Salvador. 
 
2. La esperanza como ‘agua viva’ que nos 
permite seguir nuestro camino 
“En el actual contexto de preocupación en el 
que vivimos y en el que todo parece frágil e 
incierto, hablar de esperanza podría parecer 
una provocación. El tiempo de Cuaresma está 
hecho para esperar, para volver a dirigir la 


