
La festa de la Divina Misericòrdia 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. 
Va ser declarat sant, el  27 d’abril de 
2014, festa de la Divina Misericòrdia. 
Són signes de la Providència de Déu. 
 
Nosaltres, aquí a la Parròquia, on tenim 
entronitzat el quadre de Jesús 
Misericordiós, celebrem aquest diumenge 
amb gran solemnitat aquesta festa. 
 
És l’oportunitat de proclamar i lloar l’amor 
de Déu i de ser agraïts a la misericòrdia 
que tantes vegades usa amb nosaltres. 
Ho farem amb l’Eucaristia i la adoració al 
Santíssim que tindrem tota la tarda. 
 
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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  Diumenge II de Pasqua  

  Oh Déu sempre misericordiós, que, amb el retorn anual de la festa de Pasqua, reanimeu la fe del  
  vostre poble, augmenteu els dons de la vostra gràcia, a fi que tots comprenguem millor quin 
  Baptisme ens ha purificat, quin Esperit ens ha regenerat i quina Sang ens ha redimit. 

 

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

 
Sant Vicent .- El dilluns, dia 12  celebrem la 
festa de Sant Vicent Ferrer. Tant al matí com a la 
tarda,  celebrarem la Santa Missa en honor 
d’aquest sant agraint a Déu la seva predicació a 
les nostres terres. Patró de la part del barri 
anomenat Sant Vicent. El carrer Llarg de Sant 
Vicent porta el seu nom i el Barri de la Creu (antic 
nom de Ferreries) recorda la creu del miracle de 
Sant Vicent.  
 

El dia propi és el 5 d’abril, però al coincidir quasi 
sempre amb setmana Santa o setmana de 
l’octava de Pasqua, se trasllada al dilluns 
després del segon diumenge de Pasqua, 
Aquest any el dia 12 d’abril. 
 
Dimarts “Dia d’adoració contínua. També 
aquest proper  dimarts dia 13 d’abril, tornarem a 
viure una diada d’adoració al Senyor des de les 
10 del matí fins les 19 h. de la tarda,  
 

La Cinquantena Pasqual .- La festa de la 
Pasqua dura 50 dies. Des de la resurrecció del 
Senyor fins al diumenge de Pentecosta. 
 

Cada dia en la pregària i sobre tot a la Missa 
ressona l’Al·leluia i els elements festius (cant, 
flors, llum i ornaments blancs) hi són presents. 
 

La primera setmana s’anomena Octava de 
Pasqua i s’ha de celebrar com el mateix dia de 
la Resurrecció. 
 

Acabada la primera setmana hem de mantenir 
en to festiu durant tota la cinquantena. 
 

Durant aquest temps la pregària de l’Àngelus i 
el cant de la Salve es substitueixen  pel 
“Regina Caeli” que és la salutació a Maria per 
la Resurrecció del seu Fill. 
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA 

 Del 11 al 17 d’abril                  any  2021                          nº  609 

  LLOANÇA I SÚPLICA  



 
                             
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 

 
 
  
  
 
 

Santa Liduvina  12 

San  Hermenegildo  13 

San Valeriano  14 

San Telmo  15 

Santa Engracia  16 

San Aniceto  17 

San Eleuterio  18 

 CORONILLA DE LA DIVINA MISERICORDIA          

"Estar en paz 
consigo mismo es el 
medio más seguro 
de comenzar a 
estarlo con los 
demás" 

       Fray Luís de León 

SANTORAL 

dilluns,   1          8’00 h.  Suf. Cándida Rosa Itarte Lon 
                Suf. Difunts família Minguet-Itarte 
             19’30 h   Suf. Pepita Audí i José Aliau 
    Suf. Maria Moliner i Feliciano Lengua 
 
                      

dimarts,   13       8’00 h.  Suf. Hna, Montserrat Fernández 
              19’30 h    
 
dimecres, 14      8’00 h    Suf. Manuel 
             19’30 h    
         
dijous, 15            8:00 h.  Suf. Juan Bautista Minguet Gil 

19:30 h   Suf. Teresa Ferré Clua (aniv.) 
.     Suf. Francisco Morán Cruz (aniv.) 
. 
divendres, 16         8’00 h   
      19’30 h  Suf. Difunts família Curto-Roda 
 
 dissabte, 17         8’00 h    
                 19’30 h  Suf. Difunts família Sauch-Montrós/Viladot-Castell  
                   Suf, Bernat Pacià Romer Arroyo  
     .                  Suf. Gonzalo Arroyo i Joan Gallostra. 
        Suf. Juan Antonio Serral (aniv.) i familiars difunts 
 
Diumenge ,18         9’00 h   Suf. Pedro Chertó March 
      12:00 h   Suf. Paco Arnau Mola          
      19:30 h   Per tot el poble. 
                 . 

 INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA 

6. En cada grano menor del Rosario, cuando 

normalmente se dice el Ave María, diga: 
 

Por Su dolorosa Pasión, 
ten misericordia de nosotros 
y del mundo entero. 
 

7. Invocación: Al final de la corona, la siguiente 
oración se reza tres veces seguidas: 

Santo Dios, 
Santo Fuerte, 
Santo Inmortal, 
ten misericordia de nosotros 
y del mundo entero. 
 

8. Oración para concluir (opcional) 

 
Oh Dios Eterno, en quien la misericordia 
es infinita y el tesoro de compasión 
inagotable, vuelve a nosotros Tu mirada 
bondadosa y aumenta Tu misericordia en 
nosotros, para que en momentos difíciles 
no nos desesperemos ni nos 
desalentemos, sino que, con gran 
confianza, nos sometamos a Tu santa 
voluntad, que es el Amor y la Misericordia 
mismos. Amén. 
 

 

 

Para recitar la Coronilla de la Divina 
Misericordia se usa un rosario normal 
y se sigue esta secuencia: 
 
1. La señal de la Cruz: En el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 
 

2. Padre Nuestro 

3. Ave María 

4. Credo (Símbolo de los Apóstoles) 

 

5. En cada grano mayor del Rosario, cuando 

normalmente se dice el Padre Nuestro, diga: 
 

Padre Eterno, 
Te ofrezco 
el Cuerpo, la Sangre, 
el Alma y la Divinidad 
de Tu amadísimo Hijo, 
Nuestro Señor Jesucristo, 
como propiciación 
de nuestros pecados 
y los del mundo entero. 
 
 
 


