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VIDA DE LA COMUNITAT

EL RES DEL SANT ROSARI,
AJUT ESPIRITUAL EN MOMENTS DE PANDÈMIA
Redacció

Durant tot el mes d’octubre, recordem de manera
especial a la Mare de Déu; ho podem fer en qualsevol moment del dia resant el Sant Rosari. Avui hi
ha molts mitjans que ens poden ajudar a resar-lo
en llocs diversos i a més és fàcil trobar per Internet
bons esquemes de pregària.
El Papa Francesc va fer una carta aquest maig
passat a tots els fidels animant a resar-lo i resarlo amb la família: les restriccions de la pandèmia
ens han “obligat” a valorar aquesta dimensió domèstica. I proposava dos textos de pregàries a la
Mare de Déu que es poden recitar al final del Rosari. Nosaltres des de la redacció n’hem escollit un
que trobem especialment adient pels moments de
pandèmia que estem vivint:
«Sota el vostre mantell ens emparem, Santa Mare
de Déu».
En la dramàtica situació actual, plena de sofriments i angoixes que oprimeixen el món sencer,
acudim a vós, Mare de Déu i Mare nostra, i cerquem refugi sota la vostra protecció.

Oh Verge Maria, gireu envers nosaltres els vostres
ulls misericordiosos en aquesta pandèmia de coronavirus, i consoleu els qui es troben confosos i
ploren per la pèrdua d’éssers estimats, a vegades
enterrats d’una manera que fereix l’ànima. Sostingueu aquells que estan angoixats perquè, per
evitar el contagi, no poden estar prop de les persones malaltes. Infoneu confiança als qui viuen en
el temor d’un futur incert i de les conseqüències
en l’economia i en el treball.
Mare de Déu i Mare nostra, imploreu al Pare de
misericòrdia que aquesta dura prova acabi i que
tornem a trobar un horitzó d’esperança i de pau.
Com a Canà, intercediu davant del vostre Fill Diví,
demanant-li que consoli les famílies dels malalts i
de les víctimes, i que obri els seus cors a l’esperança.
Protegiu els metges, els infermers, el personal
sanitari, els voluntaris, que en aquest període
d’emergència combaten a primera línia i arrisquen
les seves vides per salvar-ne d’altres. Acompanyeu el seu heroic esforç i concediu-los força,
bondat i salut.
Mantingueu-vos al costat dels qui assisteixen, nit i
dia, els malalts, i dels preveres que, amb sol·licitud
pastoral i compromís evangèlic, procuren ajudar i
sostenir tothom.
Verge Santa, il·lumineu l’enteniment dels homes i
dones de ciència, perquè trobin les solucions adequades i es venci aquest virus.
Assistiu els líders de les nacions, perquè actuïn
amb saviesa, diligència i generositat, socorrent als
qui no tenen el més necessari per viure, planificant
solucions socials i econòmiques de llarg abast i
amb un esperit de solidaritat.
Santa Maria, toqueu les consciències perquè les
grans sumes de diners utilitzades en la incremen-

tació i en el perfeccionament d’armaments siguin
destinades a promoure estudis adequats per a la
prevenció de catàstrofes similars en el futur.
Mare amantíssima, feu créixer en el món el sentit de pertinença a una única i gran família, prenent consciència del vincle que ens uneix a tots,
perquè, amb un esperit fratern i solidari, sortim en
ajuda de les nombroses formes de pobresa i situacions de misèria. Animeu la fermesa en la fe,
la perseverança en el servei i la constància en la
pregària.
Oh Maria, Consol dels afligits, abraceu tots els
vostres fills atribolats, feu que Déu ens alliberi amb
la seva mà poderosa d’aquesta terrible epidèmia
i que la vida pugui reprendre el seu curs normal
amb serenitat.
Ens encomanem a Vós, que brilleu en el nostre
camí com a signe de salvació i d’esperança. Oh
clementíssima, oh piadosa, oh dolça sempre Verge Maria! Amén.

També hi ha una invocació molt maca que místics
russos i grans sants de totes les tradicions aconsellaven dir en moments de dubtes o conflictes espirituals i que en aquests moments ens pot sevir,
Santa Mare de Déu. Escolteu les nostres pregàries
en tota necessitat i aparteu-nos sempre dels perills, Verge gloriosa beneïda.

CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE XXVIII DE DURANT L’ANY. Missa
de vigília, dissabte a 2/4 de 9 del vespre. Diumenge, missa a 2/4 de 10 del matí, 11 en castellà, 12 del migdia i 9 del vespre.
HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS.
Cada dia a les 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.

CURS BÍBLIC. Dijous dia 15, a les 9 del vespre,
curs bíblic a càrrec de Jaume Balateu. Tema: El
llibre de l’Apocalipsi.
LOTERIA. Com cada any la parròquia posa a la
vostra disposició loteria de Nadal i de Cap d’Any.
De la loteria nacional es juga al número 14.751,
de la Grossa 05447 36175 50316 96334.
Preu 5 €.
CÀRITAS PARROQUIAL. El Rebost fa una crida ja que cada dia venen més persones a demanar aliments i altres productes degut a la crisi
provocada per la pandèmia. Es necessita: arròs,
oli, farina, llaunes de tonyina i de sardines, pots
de llegum cuit, sucre, galetes, llet, brou, tomàquet fregit i altres aliments que trobareu en la
cartellera d’entrada. També cal sabó per rentar
la roba i gel de dutxa. Agraïm per endavant la
vostra col·laboració.

La pregària del Sant Rosari ens pot ajudar, doncs,
en el nostre pelegrinatge de fe. Aquest mes d’octubre que tot just acaba de començar podem redescobrir la bellesa de resar-lo. Recordeu que hi
ha una aplicació de mòbil per poder resar-lo pas a
pas. Es pot configurar en català i en castellà; amb
lletra petita o gran. L’aplicació ajuda a meditar els
misteris del dia. Conté les oracions inicials i les lletanies a la Mare de Déu. Molt adequat també per
a qui resa el rosari per primera vegada perquè és
molt fàcil anar seguint les oracions. És totalment
gratuïta i sense anuncis; es diu “Rosari”.

Mt. 22, 1-14

El banquet de casament és a punt,
però els convidats no se’l mereixen.
Els cridats són molts, però no tants els elegits.
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