
Som a les portes de la Gran Setmana de 
la Fe: la Setmana Santa. 
 

Diumenge vinent, amb palmes i rams, 
iniciem aquest itinerari que ens portarà 
al moment culminant que és el tridu 
pasqual (divendres sant, dissabte sant i 
diumenge de Pasqua). Un tridu que 
comença la tarda del dijous sant amb la 
missa de la institució de l’Eucaristia on 
Jesús ens donà el seu Cos i la Seva 
Sang com aliment en el pa i el vi 
consagrats. 
 

Preparem-nos ja durant aquesta setmana 
per a viure intensament la que ve. 
Preparem el nostre interior amb ganes, 
amb il·lusió, amb devoció i amor a Déu. 
Fem el propòsit de no faltar a cap de les 
celebracions importants d’aquests dies 
sants i així acompanyar Jesús en la seva 
Pasqua, és a dir, en el seu pas de la mort 
a la Vida. 
 

Sabent ja l’horari dels actes de la 
Setmana Santa, cal també organitzar 
tot el que hem de fer la setmana vinent 
i reservar ja aquestes hores per participar 
activament en la litúrgia. Una Setmana 
Santa ben viscuda és com uns exercicis 
espirituals intensos que aporten benefici 
per al cos i per l’ànima. 
 

Dins del món tant dispers i superficial 
en el que estem, viure la Setmana 
Santa és com un oasi on retrobar la 
veritat del que som, la veritat de l’amor 
i de l’entrega, el centre de la nostra fe i 
de la nostra vida, que no és altre que 
Déu mateix. Per això és cabdal viure 
de debò la Setmana Santa. La litúrgia de 
cada dia ens la fa viure. 
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                     Mossèn Ramon 
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  Diumenge V de Quaresma 

  Us demanem, Senyor, la gràcia de progressar contínuament en aquella caritat, 

  per la qual el vostre Fill va estimar tant el món, que es va entregar a la mort. 
. 

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

Neteja de “dorats ” El dilluns, dia 4, a les 
16:00 h. i al lloc de costum, ens trobarem tots els 
qui pugueu ajudar-nos a netejar els “dorats” de 
l’església per tenir-los a punt per les celebracions 
de la Setmana Santa. 
 
Lectio Divina . El dilluns dia 4, a les 20:15 h. i 
al saló parroquial ens reunirem els membres 
d’aquest grup per la nostra formació quinzenal 
 

Dimarts “Dia d’adoració contínua”.  El 
dimarts dia 5, tornarem a viure una diada 
d’adoració al Senyor des de les 10 del matí fins 
les 19 h, de la tarda. 
 
Grup nº 2 del Sínode . El dimarts, dia 5, a les 
20:30 h. i al saló parroquial tindrem la reunió del 
grup 2 del Sínode on seguirem tractant els temes 
proposats. En aquest grup també participem els 
membres del 30/40. Convideu a les persones que 
els pugui interessar 
 
Diumenge de Rams .- El proper diumenge, 
dia 10 , és diumenge de Rams i amb ell 
comencem la Setmana Santa. 
A les 11’45 farem la benedicció del rams i palmes 
a la plaça Pius XII , seguidament la processó i la 
Missa. 
 
No hi ha missa a la tarda a les 19’30 per estar 
la tradicional processó del diumenge de Rams. 
 
Fem el propòsit de viure la setmana Santa 
amb intensitat i devoció. Reserveu ja les hores de 
les celebracions màximes perquè res us pugui 
impedir assistir i viure-les amb profunditat. La 
setmana Santa és com un recés continuat, com 
uns exercicis espirituals que, viscuts de veritat, 
donen vigor i joia al nostre esperit perquè ens 
uneixen al Crist. 
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San Benito el Negro   4 

San Vicente Ferrer   5 

San Marcelino   6 

San Juan Bta. De la 
Salle 

  7 

San Amancio   8 

Santa Casilda   9 

San Miguel de los 
Santos 

 10 

  HORARIS CELEBRACIONS SETMANA SANTA      

  “Dar paz es una 
buena manera de 
querer a alguien”  

SANTORAL dilluns,   4                8’00 h.  
       19’30 h  En acció de gràcies 
 
dimarts,  5                8’00 h.  
                      19’30 h  Suf. Fernando Curto (aniv.) 
 
dimecres,   6            8’00 h   

                  19’30 h  Suf. Marisa Valls Montesó 
        Suf. José Aleixandri Piñol 
        Suf. Mª Cinta Benet Beltrán 
 
 

dijous,  7                 8’00 h    
      19´30 h  Suf. Carmen Vázquez Corbatón 
        Suf. José Baranda Lapiedra 
        Suf. Fernando Rodríguez (aniv.) 
 
 
divendres,  8             8’00 h.  Suf. Dolores Fernández Subirats 
       19’30 h  Suf. Ramón Gilabert (aniv.) 
                     
dissabte,  9             8:00 h.  Suf. José García Otero 

     19’30 h. Per la salut física i espiritual d’uns fills. 
 

  
Diumenge, 10           9’00 h. Per tot el poble 
       12’00 h.  Suf. Paco Arnau 
          Suf. Mercé March Viña (aniv.) 
         
                 . 
        .        

   INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA 

  fets de plantes aromàtiques, en   
  record d’aquelles espècies amb que 
  amortallaren el cos de Jesús. 
 
 Després l’església quedarà oberta 
 per la pregària d’adoració a la Santa 
 Creu on morí el Salvador del món. 
. 
DISSABTE SANT . 16 d’abril 
 
 10’00 h. OFICI DEL DISSABTE  
     SANT 
 
 22’00 h. SOLEMNE VIGÍLIA DE 
      PASQUA . La celebració 
      més important tot l’any 
      litúrgic. 
 
DIUMENGE, 17 d’abril PASQUA 
 
     9´00   Missa de Pasqua 
 
     No hi ha missa de 12 (pel pontifical 
     a la Catedral) 
 
   19’30 Missa de Pasqua      

DIUMENGE DE RAMS. 10 d’abril 
 
 9’00 h. Missa 
         11’45 h. Benedicció dels Rams 
    a la plaça Pius XII.- 
    Processó i Missa del 
    Diumenge de Rams . 
          No missa de 19’30. 
 
DILLUNS SANT. 11 d’abril 
 
 20’00 Celebració comunitària del 
  Sagrament del perdó. 
  CONFESSIONS. 
 
DIJOUS SANT.  14 d’abril 
 
 20’00 h. MISSA DE LA CENA 
      DEL SENYOR 
 23’00 h. Hora Santa. 
 
DIVENDRES SANT. 15 d’abril 
 
 11’00 h. Viacrucis 
 17’30 h. OFICIS LITÚRGICS DE 
     LA MORT DEL SENYOR 
  
 A l’acabar els oficis repartirem 
 els ramets del divendres sant        


