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ENSENYAR A RESAR EL ROSARI
“Per la seva naturalesa el rés del Rosari
exigeix un ritme tranquil i un recés
reflexiu, que afavoreixi al qui prega la
meditació dels misteris de la vida del
Senyor, vistos des del cor d’Aquella que
va estar més a prop del Senyor, i que així
se’n desvetllin les riqueses insondables”.
(Marialis cultus,47).
Són paraules del Papa Pau VI que ens
ajuden molt a comprendre la importància
i el sentit profund de la pregària del
Rosari. L’oració del Rosari és contemplar
la vida de Crist amb els ulls de Maria. Per
això cal aquest ritme tranquil, aquest
esperit de pregària per poder contemplar.
,
En aquest
mes de maig dedicat a Maria
fem el propòsit de pregar amb aquesta
actitud el Rosari. Oferim, també per algú,
cada rosari que resem o cada misteri.

La Verge Maria és “l’omnipotència
suplicant”, és a dir, la que prega per
.
nosaltres
davant del seu Fill. Ella, com a
mare nostra i mare d’Ell, ens vol ben
units a Jesús perquè en Ell està tot el bé
possible.
Animem-nos a resar el Rosari amb
devoció. És una pregària senzilla, a
l’abast de
tothom, i molt “eficaç i
poderosa”.
Ensenyem-la a resar a qui no ho sap i
li farem un gran bé.
Potser podríem explicar també que el
que molts porten al coll o penjat al
retrovisor del cotxe, és més que un
“collar” i serveix per a pregar invocant
l’ajuda i la intercessió de la Mare de
. compromís per aquest
Déu. És un..bon
més de maig.

AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Pregària per les vocacions.- Avui
diumenge primer de maig, a l’acabar la missa de
les 9 del matí, exposarem el Santíssim per fer la
pregària per les vocacions sacerdotals.

Dimarts “Dia d’adoració contínua”. El
dimarts dia 4 , tornarem a viure una diada
d’adoració al Senyor des de les 10 del matí fins
les 19 h, de la tarda. Allí, a la seva presència ens
“recuperem” corporal i espiritualment.

Rosari pel fi de la pandèmia. El Papa
Francesc convoca l’Església universal a una
cadena de pregària resant el sant Rosari cada dia
del mes de maig en un santuari marià o en una
Parròquia dedicada a la Mare de Déu en alguna
de les seves advocacions.. S’està elaborant un
calendari diocesà amb els llocs i els horaris en el
que es portarà a terme aquesta convocatòria del
Papa.
Aquí a la parròquia del Roser, el Rosari
solemne per aquesta intenció el tindrem el
dissabte dia 8 a les 19:00 h.

Recordem en aquest mes de maig,
dedicat a la Mare de Déu:
- La pregària cada dia del sant Rosari a les
19:00 h.
- La pregària del mes de Maria que fem cada
dia després del rosari i abans de la Missa.
- La pregària de l’Àngelus (ara el Regina
Coeli) tots els dies a les 12 h.
I també preguem a la Verge Maria per
aquests nens i nenes que rebran per
primera vegada al Senyor Jesús en la
Primera Comunió. Que no separin mai de
Déu i que el tinguin sempre com Aquell en
qui sempre podran confiar.

Cada dimecres, a l’acabar la missa del matí i
de la tarda, invocació a Sant Josep.

Mossèn Ramon

Diumenge V de Pasqua

Oh Déu, vós ens heu redimit i ens heu fet la gràcia de ser els vostres fills;
mireu aquests fills que tant estimeu i concediu als qui creuen en Crist la
llibertat veritable i l’herència eterna.

MARATÓN DE ORACIÓN
"Por ferviente deseo del Santo Padre, el mes
de mayo se dedicará a un 'maratón' de
oración para invocar el fin de la pandemia,
que aflige al mundo desde hace más de un
año, y para la reanudación de las actividades
sociales y laborales". Así informó el Pontificio
Consejo para la Promoción de la Nueva
Evangelización la iniciativa que unirá a los
santuarios del mundo en oración para invocar
el fin de la pandemia. "El Papa Francisco ha
querido implicar a todos los Santuarios del
mundo en esta iniciativa, para que se
conviertan en instrumentos de la oración de
toda la Iglesia. La iniciativa se realiza a la luz
de la expresión bíblica: “De toda la Iglesia
subía incesantemente la oración a
Dios” (Hch 12, 5)", se lee en el comunicado.
Se recuerda, por otra parte, que "cada
Santuario del mundo está invitado a rezar en
la forma y el lenguaje en que se expresa la
tradición local, para invocar la reanudación de
la vida social, del trabajo y de las numerosas
actividades humanas que se suspendieron
durante la pandemia. Esta convocatoria en
común pretende ser una oración continua,
distribuida por los meridianos del mundo, que
toda la Iglesia eleva incesantemente al Padre

SANTORAL

por la intercesión de la Virgen María". De ahí que
los Santuarios "están llamados a promover y
solicitar en la medida de lo posible la participación
del pueblo, para que, gracias a las tecnologías de
la comunicación, todos puedan dedicar un
momento a la oración diaria, en el auto, en la
calle, con el Smartphone por el fin de la pandemia
y la reanudación de las actividades sociales y
laborales".
El Santo Padre abrirá y cerrará la oración, junto
con los fieles de todo el mundo, desde dos
lugares significativos dentro del Estado de la
Ciudad del Vaticano. El 1 de mayo, el Papa
Francisco rezará ante la Virgen del Socorro, un
icono venerado ya en el siglo VII, representado
en un fresco sobre el altar de San León en el
crucero sur de la primitiva Basílica Vaticana, y
luego colocado, donde aún hoy se encuentra,
dentro de la nueva Basílica de San Pietro,
construida por el Papa Gregorio XIII en 1578, en
la Capilla Gregoriana, donde, además, se
conservan las reliquias de San Gregorio
Nacianceno, Doctor y Padre de la Iglesia”
(Cf.www.vaticannews.va/es/vaticano/news/202104/maraton-invocar-fin-pandemia-santuariosoracion.html)

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA
dilluns,

Santos Felipe y
Santiago, apóstoles

3

San Florián

4

San Máximo

5

Ntra, Sra. De Belén

6

San Juan de Beverley

7

San Víctor

8

San Gregorio

9

3

.
dimarts,

8’00 h
19’30 h

4

8’00 h.
19’30 h Suf. Carmen Fornós

dimecres, 5

dijous,

6

8’00 h
19’30 h
8’00 h
19´30 h

divendres, 7

"El que aprende y
aprende y no
practica lo que
sabe, es como el
que ara y ara y no
siembra."
(Platón )

dissabte,

8

Diumenge, 9

Suf. Difunts família Barberá-García

Suf. Manuel

Suf. José Aleixandri Piñol
Suf. Maria Cinta Benet Beltrán

8’00 h.
19’30 h Suf. Manuel
8’00 h
19’30 h.

Suf. Pedro Alemañ (aniv,)
Suf. Intenció particular
Suf. Jorge Marcos (aniv.)

9’00 h. Per tot el poble
12’00 h Suf. Carmen Vázquez Corbatón
Suf. José Baranda Lapiedra
Suf. Araceli i Andres / Pilar i Juan.
19:30 h.
.

