
El diumenge vinent , 28 de novembre, és 
ja el primer diumenge d’advent i , amb ell, 
comencem un nou any litúrgic a 
l’Església. 
A l’oració col·lecta del segon diumenge 
d’advent pregarem dient: “Que les 
preocupacions de les cosses terrenes 
no ens impedeixin de córrer a l’encontre 
de Crist” 
I és que anem tant atabalats que pot 
passar l’Advent sense realment desitjar 
la vinguda del Senyor i no fer el possible 
per preparar-li el camí. 
De preocupacions tots en tenim i amb 
escreix!!. Formen part de la vida. La 
família, el treball, la salut, les relacions 
humanes, etc. tenen una part d’incertesa 
que genera preocupació. 
Molt sovint les nostres preocupacions 
ens obsessionen tant que no veiem res 
més i ens fan caminar amb pas cansat 
per les coses de Déu. Però demanem 
que aquestes preocupacions “no ens 
impedeixin de córrer” al encontre de Crist 
-  Com s’aconsegueix això? 
Com totes les coses...amb entrenament.!  
- Quin? 
Caminar cada dia algunes hores per 
l’avinguda de la confiança en Déu. Nedar 
i submergir-se a la piscina de l’estimació. 
Ser fidel a les hores del gimnàs de la 
pregària i de la missa. Fer flexions 
d’humilitat. Fer estiraments de caritat 
allargant les nostres mans per ajudar als 
altres i acompanyar tot això amb una 
dieta baixa en orgull, egoisme i rutina que 
són radicals lliures i envelleixen la nostra 
ànima. 
Amb aquests exercicis espirituals 
podrem, no només recuperar el pas, 
sinó “córrer”a l’encontre de Crist. 
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               Mossèn Ramon 
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  Diumenge de Crist Rei de l’Univers 

  Déu omnipotent i etern, vós heu volgut reunir totes les coses, en el vostre Fill 
  estimat, Rei de l’univers; feu que tota la creació, alliberada de l’esclavatge, us 
  serveixi fidelment i us glorifiqui per sempre. 
. 

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

Lectio Divina.- El dilluns dia 22, a les 20:15 h. i al 
saló parroquial tindrem la reunió quinzenal de 
formació en la fe. Tothom està convidat a venir. 
 

Dimarts “Dia d’adoració contínua”. El 
dimarts dia 23, tornarem a viure una diada d’adoració 
al Senyor des de les 10 del matí fins les 19 h, de la 
tarda. Reserva’t una estona del dia per venir a visitar-
lo. 
 

Festa de la Mare de Déu de la medalla 
“milagrosa” . El dissabte, dia 27, a la missa del matí 
a la de la tarda, coincidint en el primer diumenge 
d’Advent farem la commemoració de la Mare de Déu 
de la medalla” milagrosa”. 
 

Adoració nocturna.- El dissabte 27, a l’acabar la 
missa de la tarda tindrem la vigília de l’adoració 
nocturna d’aquest més de novembre. 
 

Anotar les misses per l’any vinent. Com cada 
any, al mes de novembre, ja podem anotar les misses a 
l’any vinent  
 

Cistella de Nadal.. Estan ja a la venda el números 
per la rifa. També agrairem si algú ens pot ajudar a 
vendre’ls. 
 

Calendaris. Tenim ja els calendaris per l’any 2022. 
Els qui vulgueu passeu pel despatx parroquial. 
 

Tenim ja a la venda la Loteria de Nadal. Els 
interessats passeu pel despatx parroquial. 
 

Neteja i restauració de l’altra de la Mare de Déu del 
Carme, Sant Miquel i Sant Josep. Aquesta setmana 
començarà la restauració de l’altar de la Mare de Déu 
del Carmen. És el més deteriorat del temple i hem de 
fer tot el possible per conservar el nostre patrimoni. 
A la part del darrera d’aquest full tenim el pressupost. 
Els donatius per aquesta finalitat poden desgravar en la 
declaració d’hisenda, si voleu. 

AVISOS DE LA PARRÒQUIA 

 Del 11 al 27 de novembre              any  2021                 nº  634 

  Exercicis per có rrer  



 
                             
  
 
  
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 

 
 
  
  
 
 

Santa Cecilia  22 

San Clemente  23 

Santas Flora y María  24 

Santa Catalina  25 

San Juan Berchmans  26 

Ntra. Sra. de la ;Medalla 
Milagrosa 

 27 

San Rufo  28 

Pressupost de la neteja/restauració de l’altar de 
la Mare de Déu del Carme, Sant Miquel i  

Sant Josep  

“No tengáis miedo al mundo, 
ni al futuro, ni a vuestra 
debilidad. El Señor os ha 
otorgado vivir este momento 
de la historia, para que 
gracias a vuestra fe siga 
resonando su Nombre en 
toda la tierra.” 
                          (Bendicto XVI) 

SANTORAL 

dilluns,  22               8’00 h. Suf. Manuel García Pellejero (aniv.) 
         Suf. Gaspar Fernández (aniv.) 
         Suf. Vicente Alumbreros Crespo.  
       19’30 h  Suf. José Carles Carles (aniv.) 
         Suf. Maria Pallarés Primé   
         Suf. Cecília Cid Audí 
 
dimarts, 23               8’00 h. Suf. José García Otero 
                     Suf. Dolores Fernández Subirats.   
                      19’30 h   
 
dimecres,  24           8’00 h      

                  19’30 h    
 

dijous,   25              8’’00 h    
      19´30 h      
 
divendres,  26           8’00 h.   Pel joves i catequistes 
          19’30 h    Suf. Pedro Alemanñ 
                     
dissabte, 27            8’00 h     Suf. Difunts família Llorca -Bahima  
                             19’30 h.    Suf. Frasncisco Puig i Cinta Monllau 
           Suf. Teresa, Encarnación i Agustina Pla Forés. 
  
Diumenge, 28          9’00 h.  Suf  Paco Arnau 
       12’00 h.  Suf. Ana Maria Ivars Cardona          
             19:30 h.  Suf. Maria Rovira i Paco Arnau. 
                 . 

   INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA 

 

DESCRIPCIÓ: 

1- Preparació de la peces i superfícies a restaurar. 
2- Tapat de forats i esquerdes presents a les peces i les superfícies a restaurar. 
3- Neteja de la peces, farratges i estucat policromia de la figures situades a l’altar i del mural 
4- Neteja i reintegració pictòrica de les bases que subjecten figures 
5- Neteja, estucat i reintegració pictòrica de les sanefes, socolada  i pintura mural (figures paret) 
5- Capa de protecció fina a la figures i altar 
6- Neteja, estucat i reintegració pictòrica de les fornícules. 
 

COST: 

IMATGE MARE DE DÉU DEL CARME.................................................... 530 € 

IMATGE SANT JOSEP............................................................................. 490 € 

IMATGE SANT MIQUEL........................................................................... 476 € 

PINTURA MURAL, SOCULADA, SENEFES, FIGURES PARED..........  2237 € 

FORNÍCULES......................................................................................... 1876 € 

ALTAR .......................................................................................................330 € 

    TOTAL........................................................    5939 € 
                                          IVA 21€    ...................................................... 1247,19 € 

TOTAL RESTAURACIÓ ALTAR ..........         7186,19 € 


