
De la vida dels sants molt sovint ens 
quedem en lo més anecdòtic; en allò que 
és motiu de tradició: les coquetes de sant 
Blai pel mal de gola, l’espelmeta per la 
Candelera, les neules per Santa Llúcia .. 
 

Sant Antoni, potser per molts, és només 
el dia de la benedicció dels animalets, 
oblidant així el més important: l’exemple 
de la seva vida i la seva intercessió per 
nosaltres.  
 

La festa de Sant Antoni ens ha de 
recordar: a l’home, al Sant i al qui ara 
continua pregant per nosaltres. 
 

El jove Antoni va ser capaç de fer el que 
Déu li demanava: “ven-ho tot, dóna-ho 
als pobres. Vine i segueix-me”. Va portar 
una vida dedicada a la pregària, envoltat 
d’austeritat, en la soledat del desert. Va 
sentir les temptacions del diable per 
desistir del seu propòsit. Va lluitar i, amb 
la gràcia de Déu, les va vèncer. La seva 
vida s’ompli de saviesa de Déu i es tornà 
lluminosa, i molts anaven a buscar-lo per 
demanar-li consell i ajuda. 
 
Volen viure sol, molt joves com ell el 
seguiren en la seva vida d’anacoreta al 
desert. 
 
Els seus miracles ja en vida són un 
signe de que Antoni era un home de 
Déu. Desprès de morir la seva fama de 
santedat s’estengué ràpidament. 
 
Demanem-li que dediquem més temps 
per escoltar Déu, saber complir la seva 
voluntat, lluitar i vèncer les temptacions, 
buscar més el silenci i la pregària i que 
intercedeixi per nosaltres. 
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                     Mossèn Ramon 
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  Diumenge del Baptisme del Senyor 

  Oh Déu, el vostre Unigènit, s’ha manifestat, fet home entre els homes; feu que, 
  havent-lo conegut igual a nosaltres exteriorment, mereixem de ser, interiorment, 
  reformats per Ell. 
. 

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

Dimarts “Dia d’adoració contínua”. El 
dimarts dia 11, tornarem a viure una diada 
d’adoració al Senyor des de les 10 del matí fins 
les 19 h, de la tarda. Cal intensificar la nostra 
pregària d’avant del Senyor pel bé de molts i de 
nosaltres mateixos. 
 
Reprenem les Catequesis . A partir del 
dilluns, dia 10 de gener, tornem a reprendre les 
catequesis a tots els nivells amb el dia i hora de 
sempre. 
 
Festa de Sant Antoni . El diumenge vinent 
dia 16, a les 11:45 h. i a la porta principal de 
l’església tindrà lloc la benedicció dels animalets 
de companyia en la festivitat de Sant Antoni. Tot 
seguit, a les 12 h. celebrarem la missa en honor 
d’aquest sant. 
 
Lectio Divina . El dilluns dia 10, a les 20:15 h. i 
al saló parroquial tindrem la reunió quinzenal 
d’aquest grup de formació cristiana. 
 
Grupo nº 2 del Sínode.  El dimarts, dia 11, a 
les 20:30 i al saló parroquial tindrem la reunió 
primera d’aquest grup nº 2 del Sínode, juntament 
amb els membres del grup 30/40. Convideu als 
qui els pugui interessar. 
 
Al mes passat el grup nº 1 del sínode ja va tenir la 
primera reunió juntament amb el grup de Lectio 
Divina. Prompte en farem una altra. Els qui vau 
venir el dilluns, manteniu-nos en el grup dels 
dilluns, a fi de no repetir el temes a tractar. 
 

Al darrera d’aquest mateix full he tornar a posar 
l’itinerari dels grups del Sínode que seguirem aquí 
a la nostra parròquia. Cal tornar-ho a llegir 
després d’aquestes festes de Nadal per tenir-ho 
present.  
 

AVISOS DE LA PARRÒQUIA 
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 Un ajut  i un exemple  



 
                             
  
 
  
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 

 
 
  
  
 
 

San Gonzalo  10 

San Higinio  11 

San Alfredo  12 

San Hilario  13 

San Fulgencio  14 

San Mauro  15 

San Marcelo  16 

         Para recordar los grupos del Sínodo        

“A veces nos 
quedamos en los 
dones y nos olvidamos 
del DADOR de esos 
dones, así como del 
amor con que nos los 
da”       (L.M. Mendizábal) 

SANTORAL dilluns,  10                8’00 h.  
       19’30 h.  En acció de gràcies. 
 
 
dimarts, 11               8’00 h.  
                      19’30 h  Suf. José Albacar Alegret. 
 
 
dimecres,  12           9’00 h   

                  19’30 h  Suf.  Pepita Audí i José Aliau 
 
 

dijous,  13              8’’00 h    
      19´30 h   Suf. Carmen Audí (aniv) 
 
 
divendres,  14           8’00 h. 
       19’30 h  Suf. Albert Keens. 
 
                     
dissabte, 15            8’00 h  Suf. Difunts família Minguet-Itarte 
      19’30 h. Suf. Difunts família Segarra-Escobedo 

     Suf. Joaquín i José Martínez 
 

  
Diumenge,16          9’00 h.  Suf. Pedro Chertó March 
         Suf. Paco Montesó 
      12’00 h.  Suf. Paco Arnau 
                  19:30 h.  Per tot el poble.  
                 . 
        .        

   INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA 

encuentro del sínodo. (En esta hoja ya se indica 
el del martes. Ya tuvimos uno el mes pasado que 
era el del lunes) 
 
Los grupos sinodales serán los siguientes: 
    

➡➡➡➡    GRUPO Nº 1. Se reunirá un lunes al mes de 
20:15 h. a 21:15 h. en el salón parroquial. El 
grupo que esta semana tenía otra reunión se une 
a este grupo del sínodo. (por ejemplo el de Lectio 
Divina) 
    

➡➡➡➡    GRUPO Nº 2. Se reunirá un martes al mes de 
20:30 h. a 21:30 h. en el salón parroquial. El 
grupo que ese martes tenia reunión se une a este 
segundo grupo sinodal ( por ejemplo el de 30/40). 
    

➡➡➡➡    GRUPO Nº 3. Se reunirá un jueves al mes de 
16:00 h. a 17:00 h. en el salón parroquial. A este 
grupo se unirán también los miembros del grupo 
Vida Creixent. 
 
Ojalá seamos muchos los que podamos participar 
de estos encuentros y crezcamos en la vivencia 
de ser Iglesia dentro de esta gran familia que es 
la parroquia. 
 
Invitad vosotros mismos a quienes penséis que 
les pueda interesar. 

En todas las parroquias comenzamos esta 
etapa del Sínodo al que nos ha convocado 
el Papa Francisco. 
 
Todos estamos invitados a participar de 
estos encuentros que tendremos 
periódicamente y en los que nos sentimos 
realmente miembros de una misma familia 
que es la Iglesia y que se concreta en la 
parroquia. 
 
Aquí en nuestra parroquia tendremos cada 
mes (hasta el Abril) 3 grupos diferentes 
del Sínodo, que se reunirán cada uno una 
vez al mes para tratar los temas que se 
nos han propuesto des de Roma. 
 
Cada uno se apunta al grupo que le 
viene mejor por día y hora. No hace 
falta inscribirse antes, basta con venir 
ese día a la reunión. 
 
Los grupos serán en días distintos, en 
horas distintas y en semanas distintas 
para dar más facilidad a los que quieran 
participar. 
 
Cada domingo, en la hoja parroquial, se 
indicará el grupo que esa semana tiene el 


