
El dimecres vinent comencem un camí 
espiritual: la Quaresma. El comencem 
amb la cendra sobre el cap i l’acabarem 
amb la llum a les mans de la nit de 
Pasqua. Això mateix ja ens indica quin 
procés recorrerem en aquests quaranta 
dies. 
 

Hem de recórrer interiorment un camí 
que ens ajudi a ser més llum que cendra, 
més portadors de bé que de mal, més 
prop de Déu del que ho estem ara. Més 
honrats, més sincers, més fidels, més 
alegres... en definitiva més sants. 
 

El primer pas que donem és reconèixer 
que necessitem millorar i per això 
rebrem la cendra el dimecres com a 
signe del desig de començar. Escoltarem 
que se’ns diu: “Convertiu-vos i creieu en 
l’Evangeli”. I aquestes paraules són el 
tret de sortida, el moment on comença el 
teu camí espiritual. 
 

Demanem la conversió a la pau per 
aquesta terrible guerra que ha començat. 
Que el nostre dejuni i pregària clamen 
davant de Déu per que s’acabi aquesta 
lacra a tot el món. 
 

Què faràs per passar de la cendra a la 
llum? Com viuràs aquesta Quaresma? 
Cal pensar-ho i concretar-ho. 
Què faràs per estar més prop de Déu, 
per estimar-lo més? 
Què faràs per estimar més als altres? 
Què faràs per millorar les teves 
actituds i accions? Contra quin vici, 
costum o manera d’actuar i pensar has 
de lluitar?. 
 

No deixis que aquesta Quaresma 
passi sense que et millori. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
            
                     Mossèn Ramon 
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  Diumenge VIII del temps de durant l’any 

  Guieu, Senyor, el curs del món pels camins de la pau segons els vostres designis; i  

  concediu a la vostra Església l’alegria de poder-vos servir amb llibertat i serenor. 

.  

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

 
Dimarts “Dia d’adoració contínua ”. El 
dimarts dia 1 de març, gaudirem una setmana 
més de l’adoració contínua al Senyor des de les 
10 h. fins a les 19 h.  
 
Dimecres de Cendra . Aquest dimecres, dia 
2 de MARÇ 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. 
 
Recés Parroquial de Quaresma .  El 
dissabte, dia 5 de març , tindrem el recés 
parroquial. Serà, com sempre, a les Teresianes 
de Jesús. 
Començarà a les 10 h. i durarà fins la 13’30 h. 
També hi ha la possibilitat de quedar-se a dinar 
per als qui ho vulguin. Passeu pel despatx per 
apuntar-vos i així sabrem, poc més o menys, què 
hem de preparar. El termini per apuntar-se 
acaba el dijous vinent. 
 
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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          En camí… 



 
                             
  
 
  
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 

 
 
  
  
 
 

San Román  28 

San Rosendo   1 

San Heraclio   2 

San Marino   3 

San Casimiro   4 

San Adrián   5 

San Olegario   6 

                  LLAMAMIENTO DEL PAPA      

Trata el elogio 
como al perfume; 
huélelo pero no 
te lo tragues. 

SANTORAL dilluns,  28               8’00 h.   En acció de gràcies 
       19’30 h.  Suf. Maria Rovira i Paco Arnau 
          Suf. Joan Malrás Viña            
 
dimarts,  1               8’00 h.  
                     19’30 h. Suf. Difunts família Ismael-Hierro 
 
dimecres,  2           8’00 h.   

                  19’30 h.  Suf. José Alemañ (aniv.) 
         Suf. Andrés Subirats Lleixà 
 

dijous,  3                 8’00 h.   Fernando 
      19´30 h.   
 
divendres,    4          8’00 h.   Intenció particular 
      19’30 h.  Suf. Cinta Prades i Francisco Mariné 
 
 
                     
dissabte,  5             8’00 h.  Familia Toledo-Marín 
                              19’30 h.  
 
 
Diumenge,  6           9’00 h.  Per tot el poble 
       12’00 h.  Suf. Paco Arnau 
          Suf. Pedro Bellobí 
                   19’30 h.  Suf. José Alexandri Piñol 
          Suf. Maria Cinta Benet Beltrán 
          Suf. Marisa Valls Montesó 
                 . 
        .        

   INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA 

Pido a todas las partes implicadas que 
se abstengan de toda acción que 
provoque aún más sufrimiento a las 
poblaciones, desestabilizando la 
convivencia entre las naciones y 
desacreditando el derecho 
internacional. 
 
Y quisiera hacer un llamamiento a 
todos, creyentes y no creyentes. Jesús 
nos ha enseñado que a la insensatez 
diabólica de la violencia se responde 
con las armas de Dios, con la oración y 
el ayuno.  
 
Invito a todos a hacer del próximo 2 de 
marzo, Miércoles de Ceniza, una 
Jornada de ayuno por la paz. Animo de 
forma especial a los creyentes para que 
en ese día se dediquen intensamente a 
la oración y al ayuno. Que la Reina de 
la paz preserve al mundo de la locura 
de la guerra.” 
                                       Papa Francisco. 

“Tengo un gran dolor en el 
corazón por el empeoramiento de 
la situación en Ucrania. A pesar 
de los esfuerzos diplomáticos de 
las últimas semanas se están 
abriendo escenarios cada vez 
más alarmantes. Al igual que yo, 
mucha gente en todo el mundo 
está sintiendo angustia y 
preocupación. 
 
 Una vez más la paz de todos 
está amenazada por los intereses 
de las partes. Quisiera hacer un 
llamamiento a quienes tienen 
responsabilidades políticas, para 
que hagan un serio examen de 
conciencia delante de Dios, que 
es Dios de la paz y no de la 
guerra; que es Padre de todos, no 
solo de algunos, que nos quiere 
hermanos y no enemigos.  
 


