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Del 15 al 21 de juny

SON DE AMORES........
Les vivències més pregones de la
persona humana estan relacionades
en l’amor. Sentir-se estimat o no, té
conseqüències en el desenvolupament
emocional, psíquic i físic de l‘ésser
humà. El qui estima i sent que
l’estimen té un gran potencial en el seu
interior capaç de fer front a les
adversitats.
Però sovint constatem que l’amor
humà mai és perfecte. Sovint l’ego es
posa en primer lloc i fa que l’entrega a
l’altre (que és el nucli de l’amor) quedi
ferida. Quan l’egoisme es menja l’amor
provoca ferides greus que fan patir
molt. “Amores que matan, amores que
ríen, amores que lloran, amores que
amargan, son de amores, amores que
engañan, amores que agobian, amores
que juegan, amores que faltan” diu una
cançó d’Andy y Lucas.
L’antídot contra l’egoisme és la unió
amb Jesús el Senyor que ens fa viure
el seu manament: “Estimeu-vos els uns
als altres tal com jo us he estimat”.
Ell és “el Amor de los amores” i en
cada comunió ens alimentem de Qui
és l’Amor autèntic que ens dóna força
per viure l’amor humà.
El dia de Corpus i sempre “cantemos a
l’Amor de los amores”. Participem en la
missa, rebem-lo a la Comunió i
acompanyem-lo en la processó pels
nostres carrers. És el Déu vivent
realment present en l’Eucaristia, el
Senyor Jesús, l’Amor en majúscula.
Que tot el que viurem el dia de Corpus
sigui per donar-li gràcies i demanar-li
l’ajuda per estimar amb el seu estil.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Lectio Divina.- Dilluns, dia 16 , a les 20 h. al
saló parroquial.

Corpus a Ferreries.- El proper dissabte
dia 21de 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.
Les catequistes respectives que ho recorden als
pares durant aquesta setmana.
. Pels carrers on passi la processó podem
guarnir els balcons amb vànoves o altres
elements decoratius.

Preparació de les Catifes per al
Corpus.- El dimecres i dijous a partir de les 17 h. podeu
portar el material per les catifes (matisa, xiprer,
sansa, pètals)
- El divendres dia 20, a partir de les 16h. tallar
les fulles i preparar-ho tot pel dissabte.
- El dissabte, dia 21, a les 9’30 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 22, celebració del
Corpus a la Catedral.
A les 19 h. Missa del Corpus i seguidament
processó per l’itinerari de costum.
Aquest diumenge, dia 22, no hi ha missa de
19’30 a la nostra parròquia, perquè també
participarem dels actes que estan programats a
la catedral.

El vostre rector

Diumenge de la Santíssima Trinitat

Oh Déu Pare, vós en enviar al món el Verb de la 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.

PENSAMIENTOS BREVES SOBRE LA EUCARISTIA
Sacramento, que no parece fue en su mano apartarse
de nosotros un momento".

1.- Concilio Vaticano II:
"Es el don más grande que el Señor ha ofrecido
a su Esposa, la Iglesia permanente... Es
compendio de las palabras, vida y obra de Jesús,
ofrecida al Padre por nosotros... Es gloria de su
Cuerpo Resucitado.... Es fuente, centro y
culmen de la vida cristiana".
2.- San Juan XXIII:
"La Eucaristía, infundiendo en el corazón del
hombre una nueva energía -el amor
sobrenatural-, refuerza, encauza y purifica el
afecto humano, haciéndolo más sólido y más
auténtico. Cuando tiene a Dios en su pecho,
todo el hombre queda armonizado en sí mismo...
En el sacramento divino, el Señor está sumido
en el silencio para esucharnos".

6.- Santa María Micaela del Santísimo
Sacramento:
"No deseo nada ni me siento apegada a nada más que
a Jesús Sacramentado. Pensar que el Señor se quedó
con nosotros me infunde un deseo de no separarme de
El en la vida, si ser pudiera; y de que todos lo
conociesen y amasen. Seamos locos de amor divino y
no hay nada que temer".
7.- Santa María Bertila Boscardín:
"La fuerza del Sacramento me alcanza siempre y en
todas partes para que yo me comporte con
responsabilidad... Porque yo siento necesidad de estar
un rato con nuestro Señor".

3.- San Juan Pablo II:

8.- Beato Manuel González García:

"La Eucaristía es misterio de fe, prenda de
esperanza y fuente de caridad con Dios y entre
los hombres".

"Pido ser enterrado junto a un sagrario, para que mis
huesos, después de muerto, como mi lengua y mi
pluma en vida, estén siempre diciendo a los pasen:
¡Ahí está Jesús! ¡Ahí está! ¡No dejadlo abandonado!"

4.- Santa Teresa de Jesús:
"Hele aquí compañero nuestro en el Santísimo

SANTORAL

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Aureliano

16

San Ismael

17

San Germán

18

San Romualdo

19

Santa Florentina

20

San Luís Gonzaga

21

San Paulino

22

«Quien se alimenta de Cristo
en la Eucaristía no tiene que
esperar el más allá para recibir
la vida eterna: la posee ya en
la tierra como primicia de la
plenitud futura, que abarcará
al hombre en su totalidad”
San Juan Pablo II

dilluns,

16

8’00 h. Pels joves
19’30 h. Suf. Difunts família De la Vega-Carrera

dimarts, 17

8,00 h
19’30 h Suf. Josefa Gombau

dimecres, 18

8,00 h.
19,30 h.

dijous, 19

8,00 h.
19’30 h.

divendres, 20

8,00 h.
19’30 h. Suf. Pepita Niño Sánchez
Suf. Joan Forés i familiars difunts

dissabte, 21

8,00 h.
19,30 h.

Diumenge, 22

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

