PARRÒQUIA DEL ROSER
Ferreries – Sant Vicent. TORTOSA
Del 19 al 25 de juny

LA MÉS IMPORTANT
No voldria ser repetitiu a l’escriure
cada any sobre la importància de la
solemnitat de Corpus i sobre tot de la
processó que l’acompanya, però,
potser la insistència vol remarcar el
caràcter excepcional d’aquesta
processó.És excepcional perquè aquí no és una
imatge que portem i que ens recorda a
la Mare de Déu o un Sant en concret.
Aquí és el mateix Déu, present en la
Sagrada Forma. Realment present
sota l’aparença del pa.
Què faríem si un dia veiem a Jesús en
persona recorre el nostre barri i passar
per davant de casa nostra? Què
sentiríem, què pensaríem, què li
diríem? Com li demostraríem la nostra
fe i el nostre agraïment?. Doncs, el
dissabte dia 25 és això mateix el que
passarà.
Per això cal que hi siguem tots en
aquest dia tant especial.- Certament
que hi ha coses importants... però
aquesta és de les primeres.
Tota l’Església arreu del món, fa festa
el dia de Corpus perquè el seu Senyor
s’ha quedat entre nosaltres present en
el Pa i el Vi consagrats a cada missa.
Aquesta presència és tant singular i
tant profunda que la gran família dels
cristians ens unim amb cants de festa i
acompanyem al Senyor pels nostres
carrers per agrair, d’alguna manera,
l’altre acompanyament molt més
important que és el que fa Jesús amb
nosaltres cada dia, cada minut i cada
segon de la nostra vida.
El vostre Rector.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Festa per a petits, joves i grans al
Parc amb motiu de la JMJ.- El dimarts
dia 21, des de les 17 h. fins a les 20 h i al Parc
tindrem una tarda plena de jocs, esport i festa
per preparar l’acollida dels joves que vindran a
l’agost.- És una festa a la que tothom estem
convidats.- HI haurà servei de bar també.

Missa en honor de Sant Joan
Baptista, dins les festes del nostre
barri Ferreries-Sant Vicent,. El divendres
dia 24, a les 12h. celebrarem la missa solemne
de Sant Joan tant tradicional ja en les festes del
barri.Aquest divendres, dia 24, no hi ha missa les 8
del matí a l’Aliança perquè la celebrem a les 12
a la parròquia.

CORPUS A FERRERIES.- El proper
dissabte, dia 25, a les 19 h. (mig hora abans)
tindrem la Missa Solemne del Corpus i
seguidament la processó que, aquest any, hem
tingut que modificar el seu recorregut habitual i
que passarà pels carrers senyalats al darrera
d’aquest full.
A aquesta festa tota la parròquia estem
convocats per acompanyar al Senyor pels
carrers del nostre barri. Autoritats, entitats, els
de la Primera Comunió i tots els de la
catequesis, així com tots els feligresos, tots hi
serem en aquesta gran festa.Diumenge, dia 26, no hi ha missa de 19’30 h.
perquè és la celebració del Corpus dins a
Tortosa.- A les 19 és la missa a la Catedral i
seguidament la processó.
.

Diumenge de la Santíssima Trinitat
Oh Déu Pare, vós en enviar al món el Verb de veritat i l’Esperit Santificador, revelàreu
als homes els vostre admirable misteri; concediu-nos que en la professió de la fe
veritable, reconeguem la glòria de la Trinitat eterna i adorem la seva unitat de poder i
de majestat

RECORREGUT DE LA PROCESSÓ DEL CORPUS A FERRERIES PER AQUEST ANY 2011

Sortida per C/ Alcanar ---- c/ Castelló ------ C/ Pobla de Massaluca ------- Passeig de l’Ebre---- Porta Principal

Hi haurà un altar a la confluència entre c/ Castelló i c/ Pobla de Massaluca i l’altre a la façana principal de l’església.
Podem guarnir amb vànues els balcons dels carrers per on passarà el Santíssim.

SANTORAL

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Silverio

20

San Luís Gonzaga

21

San Paulino de Nola

22

Santa Agripina

23

San Joan Bautista

24

San Guillermo

25

San Pelaio

26

Benevolencia no
quiere decir
tolerancia de lo
ruin, o conformidad
con lo inepto, sino
voluntad de bien.
Antonio Machado

dilluns,

20

8,00 h Intenció particular
19’30 h. Suf. Difunts família González-Montagut
Suf. Joan Forés i familiars difunts.

dimarts, 21

8,00 h Suf. Maria Caro i familiars difunts
19’30 h

dimecres,

8,00 h. Suf. José Jesús Masip Robles
19,30 h. Suf. Blanca i Elena de Lavega

22

dijous, 23

8,00 h. Suf. Difunts família Querol-Lor
19’30 h. Suf. José Aleixandri Piñol (aniv.)

divendres, 24

12,00 h. Pels joves
19’30 h. Suf. Agustín Serena
Suf. Juan Aragonés i Juanm Gas
Suf. Bautista Lafarga i Pura Fabregat

dissabte, 25

8,00 h.
19’00 h. Suf. Difunts família Ferrando
Suf. Difunts família Sauch-Montrós/Viladot-Castell

Diumenge, 26

9’00 h. Per tot el pole
12’00 h. Suf. Francesc Serral (aniv.) i
difunts família Membrado-Adell

