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Del 1 al 7 de juny

DOS FESTES A LA VISTA
Tenim al davant dos festes “grans” a la
nostra parròquia que les hem de viure
amb joia amb aquest itinerari: de dintre
a fora. Que lo que celebrem
exteriorment sigui una manifestació del
que vivim i sentim interiorment.
La primera és el Corpus, que aquí a la
parròquia ho celebrem el dissabte dia
21 a la tarda, per poder anar tots a la
Catedral el diumenge a la tarda. El
Corpus, que aquest any és el Corpus
del centenari, ho hem de viure amb
intensitat sobre tot pel que celebrem:
Jesús, el Senyor, present en el
sagrament de l’Eucaristia. Per Ell fem
les catifes, per Ell sortim en processó.
Com tots els anys necessitem
persones que col·laboren portant la
matisa, el xiprer, l’olivera, la serradura,
etc. i persones que ens ajuden a
confeccionar les catifes el dissabte al
matí. És una festa joiosa que té molta
tradició aquí al nostre barri. Una prova
són les fotografies que mostràvem a
l’exposició de les antigues festes del
Corpus a Ferreries.
L’altra festa gran és l’aniversari del
Centenari de la nostra església. Serà el
dia 11 de juliol. Ja us farem arribar el
programa d’aquest dia però ja des
d’ara reservem-lo i preparem els
nostres cors que agrair a Déu aquest
temple que durant 100 anys ha estat
la casa de Déu i dels homes. Lloc de
pregària, de celebració i de trobada.
“Casa i escola de comunió”. Al darrera
d’aquest full està la pregària de
dedicació d’una església.- És una
oració bellíssima que ens ajuda a
comprendre el que celebrarem.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Reunió del consell de pastoral parroquial.El proper dimecres, dia 4 de juny a les 20 h.i al saló
parroquial es trobarem per concretar aspectes de la
festa del Corpus i la de l’aniversari del Centenari.

Adoració Nocturna. El dissabte, dia 7, a
l’acabar la missa de la tarda tindrem la Vigília de
l’Adoració Nocturna que aquesta vegada hem
retardat una setmana per diversos motius.

Peregrinació a peu del Roser al Coll de
l’Alba. Amb motiu, aquest any, del centenari de la
nostra església organitzem una peregrinació a peu
des del Roser fins l’ermita del Coll de l’Alba per al
dia 9 de juny que és la festa. Sortirem a les 7’30 del
matí de davant del Roser. Els qui no puguin fer tot el
tram podem incorporar-se a Mig Camí o pujar en
cotxe fins dalt. Es necessita una certa preparació i
hàbit de caminar per fer tot el tros.
A les 10 serà la missa. Seguidament la pujada a la
creu per la benedicció del terme i a la tarda a les 17
h. la processó.

El concurs del centenari. Amb la magnífica
festa del dissabte passat es va concloure el concurs
que havíem programat. Des d’aquí vull agrair a tots
els qui ho heu preparat i heu col·laborat en el seu
desenvolupament. També als qui vareu fer possible
tota la festa, als patrocinadors que han proporcionat
els premis i a tots els participants. Han participat
1600 persones i 18 centres educatius s’han implicat
en aquesta iniciativa. Gràcies a tots!!.

2n. torn de Primeres Comunions. Tots els
dies d’aquesta setmana( de dilluns a divendres) a les
17’30 i a l’església farem l’assaig de la celebració del
diumenge.
El diumenge vinent, dia 8 de juny, els qui han de fer
la primera comunió han d’estar a les 11’30 h. davant
la porta principal de l’església.

El vostre rector

Diumenge de l’Ascensió del Senyor

Déu totpoderós, concediu-nos el do d’una alegria santa i el goig d’una fervent acció
de gràcies, perquè l’Ascensió de Crist, el vostre Fill, és també la nostra elevació, i a la
glòria on ha arribat el Cap també el cos té l’esperança d’arribar-hi

Oración de la dedicación de una Iglesia
“Oh Dios, santificador y guía de tu Iglesia,
celebramos tu nombre con alabanzas
jubilosas, porque en este día tú pueblo
quiere dedicarte, para siempre con rito
solemne, esta casa de oración,
en la cual te honra con amor, se instruye
con tu palabra y se alimenta con tus
sacramentos.
Este edificio hace vislumbrar el misterio de
la Iglesia, a la que Cristo santificó con su
sangre, para presentarla ante sí como Esposa
llena de gloria, como Virgen excelsa por la
integridad de la fe, y Madre fecunda por el
poder del espíritu.
Es la Iglesia santa, la viña elegida de Dios,
cuyos sarmientos llenan el mundo entero,
cuyos renuevos, adheridos al tronco,
son atraídos hacia lo alto, al reino de los
cielos.
Es la Iglesia feliz, la morada de Dios con
los hombres, el templo santo, construido con
piedras vivas, sobre el cimiento de los
apóstoles, con Cristo Jesús como suprema
piedra angular.
Es la Iglesia excelsa, la ciudad colocada
sobre la cima de la montaña,
accesible a todos, y a todos patente,
en la cual brilla perenne la antorcha del

SANTORAL

Cordero y resuena agradecido el cántico de los
bienaventurados
Te suplicamos, pues, Padre Santo,
que te dignes impregnar con santificación celestial
esta Iglesia y este altar, para que sean siempre
lugar santo y una mesa siempre lista para el
sacrificio de Cristo.
Que en este lugar el torrente de tu gracia lave
las manchas de los hombres, para que tus hijos,
Padre, muertos al pecado, renazcan a la vida
nueva.
Que tus fieles, reunidos junto a este altar,
celebren el memorial de la Pascua y se fortalezcan
con la Palabra y el Cuerpo de Cristo.
Que resuene aquí la alabanza jubilosa
que armoniza las voces de los ángeles y de los
hombres, y que suba hasta ti la plegaria por
la salvación del mundo.
Que los pobres encuentren aquí misericordia,
los oprimidos alcancen la verdadera libertad,
y todos los hombres sientan la dignidad de ser
hijos tuyos, hasta que lleguen, gozosos, a la
Jerusalén Celestial.”

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Marcelino

2

San Carlos Luanga

3

San Francisco Caracciolo

4

San Bonifacio

5

San Norberto

6

San Roberto

7

San Guillermo

8

“La mejor vida no
es la más larga,
sino la más rica
en buenas
acciones.”
Marie Curie

dilluns,

2

8,00 h
19’30 h. Suf. Andrés Subirats Lleixà

dimarts,

3

8,00 h
19’30 h

dimecres, 4

8,00 h. Suf. Càndida Rosa Itarte Lon
19,30 h.

dijous, 5

8,00 h.
19’30 h. Suf. Mª Cinta Blanch

divendres, 6

8,00 h.
19’30 h. Suf. Juan Rosell
Suf. José Aleixandri Piñol
Suf. Mª Cinta Benet Beltrán

dissabte, 7

8,00 h.
19,30 h. Suf. Carmen Vázquez Corbatón
Suf. Difunts família Prada-Nicolau-Loredo

Diumenge, 8

9’00 h Suf. Antonio Portalés
12,00 h. Per tot el poble
19’30 h.

