
Fa pocs dies portava la Comunió a una 
persona d’edat molt avançada que 
estava ingressada a la clínica. Problemes 
respiratoris i la seva edat la van deixar 
molt dèbil. Entro a l’habitació i la trobo 
postrada al llit. Li dic que li porto al 
Senyor i ella fa l’esforç d’incorporar-se.  
Li comento que no cal, que és convenient 
que estigui gitada; però ella s’incorpora 
amb esforç i em diu. “Ell s’ho mereix tot” i 
combrega amb molta pietat. Jo, 
emocionat, a penes podia dir les oracions 
finals. Vaig sortir de l’habitació amb la 
sensació d’haver tingut un regal de Déu i 
un gran ensenyament. 
 
“Ell s’ho mereix tot”. Aquestes paraules 
posen en qüestió tantes excuses nostres 
per no apropar-nos més a Déu. Tantes 
rutines, tants “deixar per més avant·”, 
tantes pereses.... 
 
Que si avui fa mal temps.. ; que si tinc 
son....; que si no tinc ganes....; que si no 
és convenient...; que si...... I el Senyor es 
queda  quasi l’últim de tot, esperant a 
que les meves “situacions” millorin. 
 
“Ell s’ho mereix tot” no són unes paraules 
per motivar el nostre voluntarisme; són 
expressió d’un amor al Senyor que neix 
de l’experiència d’haver rebut molt d’Ell i 
de reconèixer que tot és poc per poder 
“pagar-li” tot el bé que ens ha fet. 
 
Divendres i dissabte vinent celebrem les 
24 hores per al Senyor on Ell estarà 
exposat esperant la nostra visita. Una 
bona ocasió per vèncer les nostres 
excuses perquè “Ell s’ho mereix tot”.  
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                     Mossèn Ramon 
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  Diumenge III de Quaresma 

  Oh Déu, Pare de misericòrdia i font de tota bondat, vós ens heu ensenyat que   el dejuni, l’oració
   i l’almoina són remei per a les nostres culpes; escolteu la   nostra humil confessió: que els qui 
   en sentim afeixugats per la nostra consciència, ens vegem alleujats per la vostra misericòrdia. 
. 

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

Grup 1 del Sínode. El dilluns dia 21, a les 20:15 al 
saló parroquial juntament al grup de Lectio divina. 
 

Dimarts “Dia d’adoració contínua”. El 
dimarts dia 22, tornarem a viure una diada d’adoració 
al Senyor des de les 10 del matí fins les 19 h, de la 
tarda. 
 

Grup 30/40. El dimarts dia 22, a les 20:30 i al saló 
parroquial. 
 

Missa baixada de la Mare de Déu de la 
Cinta. El dijous dia 24, a les 12 de la nit  a la 
Catedral. 
 

Inici de les 24 HORES PER AL SENYOR. 
El divendres dia 25, a les 19’00 tindrem el Viacrucis i 
a les 19’30 h celebrarem la Missa com a inici 
d’aquestes 24 hores per al Senyor. Seguidament 
exposarem el Santíssim . Després seguiran el torns de 
vetlla com de costum.  
 

24 HORES PER AL SENYOR. Divendres dia 
25 i dissabte dia 26 de març. Des del divendres a les 
19’30 fins al dissabte a les 19’30 estarà exposat el 
Senyor Jesús en el Santíssim Sagrament. És una font 
de gràcia i de benedicció poder estar davant de Jesús 
realment present en l’Eucaristia. Reserveu ja amb 
temps alguns moments per acompanyar al Senyor. 
Convidem a molts a estar una estona davant de Jesús.  
A 15 h. (el dissabte) resarem l’ hora de la misericòrdia 
i el rosari de la Divina Misericòrdia.  
 

Necessitem persones per cobrir el torns de vetlla al 
Santíssim. Podeu apuntar-vos a la cartellera de la 
parròquia 
Durant les 24 hores hi hauran sacerdots per confessar 
 

Concert “Baba Yetu”, de la Coral Flúmine. 
El dissabte 26, a les 20:30 i al temple parroquial del 
Roser tindrem aquest concert organitzat per la 
Confraria de Natzarens de la Mare de Déu del Rosari. 
 

AVISOS DE LA PARRÒQUIA 

 Del 20 al 26 de març                    any 2022                      nº  651 

 “ELL S’HO MEREIX  TOT”  



 
                             
  
 
  
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 

 
 
  
  
 
 

San Lupicinio  21 

San Bienvenido  22 

Santo Toribio de 
Mogroviejo 

 23 

San Agapito  24 

Anunciación de Señor  25 

San Braulio  26 

San Ruperto  27 

  Material enviat a Ucraïna des de la Parròquia           

“Piensa como 
piensan los sabios, 
pero habla como 
habla la gente 
sencilla”          (Aristóteles) 

SANTORAL dilluns,  21               8’00 h.  
       19’30 h  Suf. María Fabregat 
 
 
dimarts, 22                8’00 h. Suf. Mercedes Montañés Juanós 
                      19’30 h   
 
dimecres,  23           8’00 h  Suf. Difunts família Adán-Ferrer/Morera-Carbó 

                  19’30 h   
 
 

dijous,  24               8’’00 h   Pels joves i catequistes 
      19´30 h    
 
divendres,  25           8’00 h.   
       19’30 h  Suf. Joaquín Jovaní 
 
                     
dissabte, 26           19’30 h. Suf. Josep Mª Bertomeu Romero 
        Suf. Josep Pla Gisbert 
        Suf. Manu Castells Pàfila 
        Suf  Difunts família Sauch-Montrós/Viladot-Castell 
        Suf. Montserrat Masip José (aniv.) 

 
  
Diumenge, 27          9’00 h. Suf. Pedro Chertó March 
       12’00 h. Suf. Pepita Niño i Pedro Gómez 
         Suf. Paco Arnau 
         Suf. Damián Grau Barberá (aniv.) 
                  19:30 h.    
                 . 

   INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA 

IBUPROFENO………….          122 caixes 

ANTIINFLAMATORIS…             55 caixes 

ANALGÈSSICS………..             49 caixes 

ANTIBIÒTICS………….          52 caixes 

MATERIAL DE CURA..          50 unitats 

TOVALLOTES INFANTILS   1.000 unitats 

DIVERSOS MEDICAMENTS …29 unitats   

PANYALS …………………  3.888 unitats 

LLET AMB POLS……..            16 pots 

ALIMENTS DIVERSOS            36 paquets 

SUERO……………………..      11 botelles 

AIGUA OXIGENADA……..     141 botelles 

ALCOHOL…………………        93 botelles 

BENES…………………….       348 unitats 

GASES…………………..         388 paquets 

COTOFRUIX………………        18 paquets 

MASCARETES HIGIÈN….      210 unitats 

ESPARADRAP……………        65 unitats 

BETADINE………………..         72 botelles 

SUERO FISIOLÒGIC……         41 unitats 

MANTES………………….            3 unitats. 

DIVERSOS MENJAR……         50 unitats 

ASEO PERSONAL………         32 unitats. 

PARACETAMOL………..         216 caixes 

 


