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CORPUS A FERRERIES

AVISOS DE LA PARRÒQUIA

Un altre any ens preparem per viure la
solemnitat del Corpus el dissabte
vinent aquí al nostre barri i el diumenge
a la catedral.
La presència real del Senyor Jesús en
el sagrament de l’Eucaristia ens motiva
a participar en la celebració de la
missa, a rebre amb devoció la sagrada
comunió, a adorar-lo en la pregària que
fem cada divendres, en la vigília de
l’Adoració Nocturna que tenim cada
mes, en la pregària per les vocacions
que tenim tots els primers diumenges
de mes i a la visita al Sagrari.
La festa del Corpus és una ocasió més
per manifestar-li a Déu la nostra fe i el
nostre agraïment a la seva presència
en el santíssim sagrament.
Aquell dia, després de celebrar la
Missa, sortim en processó pels carrers
del nostre barri acompanyant al Senyor
Jesús. Tots els grups de formació, de
catequesis i de pregària, totes les
associacions i totes les persones que
formem part de la parròquia som
convocats a participar en aquesta
diada singular.
La processó és la més important de tot
l’any perquè a qui acompanyarem no
és a una imatge sinó al mateix Fill de
Déu present en el sagrament.
Aquí al nostre barri la processó del
Corpus té una tradició molt arrelada.
Ens arriben fotografies que demostren
la fe i devoció dels nostres
avantpassats en la diada del Corpus i
com preparaven la processó elaborant
les catifes i els altars.

Lectio Divina.- El dilluns, dia 27, a les 20 h. i al

El vostre rector

Saló parroquial.

Grup d’oració i amistat. El dilluns, dia 27, a
les 16 h. i a la capella de l’Aliança.

Vida Creixent.- El dijous, dia 30, a les 16 h. i al
Saló parroquial.

Corpus a Ferreries.- El proper dissabte dia 1
de juny, a les 19 h. celebrarem l’Eucaristia de
Corpus i després farem la processó amb el Santíssim
pels carrers del nostre barri. És la processó més
important per ser el mateix Jesucrist realment
present en el sagrament al qui acompanyarem pels
nostres carrers. Els xiquets i xiquetes que han fet la
comunió tindran el bancs reservats a l’església.
L’itinerari de la processó serà el de tots els anys.
Pels carrers on passi la processó podem guarnir els
balcons amb vànoves o altres elements decoratius.

Preparació de les Catifes per al Corpus.- El dijous dia 30 a partir de les 17 h. podeu portar el
material per les catifes (matisa, xiprer, sansa, pètals)
- El divendres dia 31, a partir de les 16h. tallar les
fulles i preparar-ho tot pel dissabte.
- El dissabte, dia 1, a les 10 de matí començarem a
fer les catifes al carrer. Necessitem la col·laboració
de tots els que pugueu perquè sigui no només una
festa de la parròquia sinó de tot el barri.

Diumenge dia 2, celebració del Corpus a la
Catedral.
A les 18 h. Exposició del Santíssim. Adoració i
pregària.
A les 19 h. Missa del Corpus i seguidament processó
per l’itinerari de costum.
Aquest diumenge, dia 2, no hi ha missa de 19’30 a
la nostra parròquia, perquè també participarem
dels actes que estan programats a la catedral.

Santíssima Trinitat
Oh Déu Pare, vós en enviar al món el Verb de veritat i l’Esperit santificador,
revelàreu als homes el 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.

RECORDAR EN FAMÍLIA LO QUE ES LA EUCARISTIA
• ¿Qué es la Eucaristía?
La Eucaristía es uno de los siete Sacramentos. Es el
sacramento del Cuerpo y en la Sangre de Cristo.
Éste es el alimento del alma. Así como nuestro
cuerpo necesita comer para vivir, nuestra alma
necesita comulgar para estar sana. Cristo dijo: "El
que come mi Carne y bebe mi Sangre, tiene vida
eterna y yo lo resucitaré el último día."
• ¿En qué nos ayuda la Eucaristía?
Todos queremos ser mejores, ser santos y nos
damos cuenta de que el camino de la santidad no es
fácil, que no bastan nuestras fuerzas humanas para
lograrlo. Necesitamos fuerza divina, de Jesús. Esto
sólo será posible con la Eucaristía. Al comulgar, nos
podemos sentir otros, ya que Cristo va a vivir en
nosotros. Podremos decir, con San Pablo: "Vivo yo,
pero ya no soy yo, sino Cristo quien vive en mí."
• ¿En qué parte de la Misa se realiza la
Eucaristía?
Después de rezar el Credo, se llevan a cabo: el
ofertorio, la consagración y la comunión.
Ofertorio: Es el momento en que el sacerdote
ofrece a Dios el pan y el vino que después se
convertirán en el Cuerpo y la Sangre de Cristo..
Consagración: Es el momento de la Misa en que

SANTORAL

Dios, a través del sacerdote, convierte el pan y el
vino en el Cuerpo y en la Sangre de Cristo. En
este momento nos arrodillamos como señal de
amor y adoración a Jesús, Dios hecho hombre,
que se hace presente en la Eucaristía.
Comunión: Es recibir a Cristo Eucaristía en
nuestra alma, lo que produce ciertos efectos en
nosotros:
•
•
•
•
•
•

nos une a Cristo y a su Iglesia,
une a los cristianos entre sí,
alimenta nuestra alma,
aumenta en nosotros la vida de gracia y la
amistad con Dios,
perdona los pecados veniales,
nos fortalece para resistir la tentación y no
cometer pecado mortal.

• ¿Qué condiciones son necesarias para poder
comulgar?

·
•
•

Saber a quién voy a recibir
Estar en gracia, con nuestra alma limpia
todo pecado grave.
Cumplir el ayuno eucarístico: no comer ni
beber nada una hora antes de comulgar.

(cf.http://es.catholic.net/celebraciones/120/301/articulo.php?i
d=1214)

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Agustín de Canterbury

27

San Germán

28

San Justo

29

San Fernando

30

Visitación de la Virgen
Maria

31

San Justino

1

San Eugenio

2

“Si necesito una luz
especial y prudencia
para desempeñar mis
pesadas obligaciones,
me acerco a mi Señor
y busco su consejo y
luz.”
(Santo Tomás Moro)

dilluns, 27

8,00 h
19’30 h. Suf. Francesc Serral i difunts família Serral-Membrado
Suf. Teresa, Encarnación i Agustina Plá Forés

dimarts, 28

8,00 h
19’30 h Suf. Maria Rovira

dimecres, 29

8,00 h.
19,30 h.

dijous, 30

8’00 h.
19’30 h. Suf. Difunts família Albiol-Fraile

divendres, 31

8’00 h.
19’30 h.

dissabte, 1

8’00 h.
19’00 h. Suf. Difunts família Prada-Nicolau
Suf. Andrés Subirats LLeixà

Diumenge, 2

9’00 h Suf. Pedro Belloví
Suf. Mariano Vinaixa
12’00 h. Suf. Ramon Barrovés
Per tot el poble

