PARRÒQUIA DEL ROSER
Ferreries – Sant Vicent. TORTOSA
www.parroquiaelroser.org

 parroquiaelroser@hotmail.com

Del 31 de maig al 6 de juny

MANDUCAT DOMINUM
“Panis angelicus” és un dels himnes
composats per Sant Tomàs d’Aquino
per a la festa del Corpus Christi.
Hi ha dins d’aquest himne una
exclamació: “o res mirabilis ! “ (oh cosa
admirable!).
¿Quin és el motiu d’aquesta
exclamació? “Manducat Dominum”,
“Mengen el Senyor els pobres , els
servents i els humils”.
Aquesta és la realitat de cada Comunió:
mengem el Senyor.! Ell està realment
present en la Sagrada Forma per ser
l’aliment espiritual dels qui són pobres,
servidors i humils.
El dia de Corpus tota l’Església fa festa
per honorar el Cos i la Sang del Senyor.
Aquell Pa dels àngels s’ha fet pa per
als homes i gràcies a l’Amor desbordant
del Senyor, tu i jo podem alimentar-nos
del mateix Déu; podem rebre en el
nostre petit cor a Aquell que no pot
contenir tot l’univers. El Déu totpoderós,
el Creador del cel i terra, entra a la casa
d’una criatura, d’un home feble i
inconstant per assumir-lo en Ell.
“O res mirabilis” Oh cosa admirable!!
Ja fem bé quan, abans de combregar, li
diem: “Senyor, no sóc digne de que
entreu a casa meva...” Només per
Jesús mateix ens podem apropar a
rebre’l en cada comunió..
Que les celebracions de Corpus i tot el
mes del Sagrat Cor de Jesús, ens
ajuden a ser més conscients de la
presència del Senyor en l’Eucaristia per
adorar-lo i agrair el gran do de poder
combregar.
El vostre Rector
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Mes del Sagrat Cor de Jesús.- El dilluns
comença el mes dedicat al Sagrat Cor de Jesús. Cada
dia, després del Rosari, tindrem la pregària pròpia
d’aquesta devoció.

Lectio divina.- El dilluns, dia 1, a les 20 h, i al
saló parroquial tindrem aquesta reunió quinzenal de
formació. Aquest dia amb la projecció d’una
pel·lícula

Inauguració del magatzem d’aliments de
Càritas interparroquial.- El dimarts, dia 2, a
les 20’15 als “josepetes”.

Vigília de l’Adoració Nocturna. El dissabte
dia 6, tindrem la oportunitat de adorar el Senyor en la
vigília de Corpus pròpia de l’Adoració Nocturna.
Després de la Santa Missa exposarem el Santíssim
fins les 22 h.

Diumenge dia 7 no hi ha missa a les 19’30
h. a la parròquia per unir-nos a la celebració del
Corpus a la Catedral.
La missa a la catedral serà a les 19 h.

El Corpus a Ferreries ho celebrarem el
dissabte dia 13 de Juny. Estem ja organitzant
tot el que fa falta per fer les catifes de flors per quan
passi el Santíssim. Necessitem, com tots els anys, la
col·laboració de tots per fer una festa ben reeixida en
honor del Senyor.
A part de les persones que ens puguin ajudar a
confeccionar les catifes, necessitem: xipré, matisa,
flors, frígola i “romé”, per fer-les. Si en teniu podeu
portar-les el dia 9 i 10 de juny a la parròquia.
Reservem-nos aquest dia per poder participar
d’aquesta festa de tanta tradició en aquest barri. En
l’exposició del Centenari varem poder veure les
fotografies de les processons de Corpus que es feien
antigament al barri de Ferreries.

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.

DECÁLOGO PARA CAMBIAR EL MUNDO
1.- Respeta a todas las personas
porque Cristo vive en ellas. Sé sensible
al otro, tu hermano.
2.- Piensa bien de todo el mundo, no
pienses mal de nadie. Hasta en la
persona más mala, intenta encontrar
algo bueno.
3.- Habla bien de los demás, no hables
mal del prójimo. Repara el daño que
hayas hecho con la palabra. No
siembres discordia entre la gente.
4.- Habla con todo el mundo en el
lenguaje del amor. No levantes la voz.
No digas palabras vulgares. No hagas
daño. No hagas llorar. Tranquiliza a
los demás y demuéstrales bondad.
5.- Perdónalo todo a todos. No guardes
rencor. Siempre sé el primero en tender
la mano para la reconciliación.

6.- Actúa siempre a favor del prójimo.
Obra bien, Tal y como te gustaría que
hicieran contigo. No pienses en lo que te
deben a ti, sino en lo que tú debes a los
demás.
7.- Compadécete activamente en el
sufrimiento. Apresúrate con mucho gusto
a ofrecer consuelo, consejo, ayuda y
corazón.
8.- Trabaja honestamente, porque de los
frutos de tu trabajo sacan provecho los
demás, como tú te aprovechas del trabajo
de otros.
9.- Participa en la ayuda social al prójimo.
Ábrete a los pobres y a los enfermos.
Comparte lo tuyo. Esfuérzate por fijarte
en los necesitados a tu Alrededor.
10.- Reza por todos, incluso los
enemigos.
(Cardenal Stefan Wyszynski)

SANTORAL

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Justino

1

Santos Marcelino y
Pedro

2

San Carlos Luanga

3

San Francisco Caraciolo

4

San Bonifacio

5

San Norberto

6

San Roberto

7

dimarts,

“La habilidad de hablar
en varios idiomas puede
ser un don, pero la
habilidad de mantener
la boca cerrada en
cualquier idioma no
tiene precio”
(Anònimo)

dilluns, 1

8’00 h. Pels qui reben a casa la capella de la Milagrosa
19’30 h.
2

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

dimecres, 3

8,00 h.
19,30 h. En acció de gràcies a la Mare de Déu del Roser.

dijous, 4

8,00 h. Suf. Càndida Rosa Itarte Lon i Maria Minguet
19’30 h

divendres, 5

8,00 h.
19,30 h. Suf. Cinta Blanch

dissabte, 6

8,00 h. Suf. Difunts família Llorca-Bahima
19 30 h. Suf. Dffunts família Prada-Nicolau-Loredo
Suf. Juan Rosell
Suf. José Aleixandri Piñol
Suf. Mª Cinta Benet Beltrán

Diumenge, 7

9’00

Suf. Pedro Bellobí
Suf. Mariano Vinaixa
Suf. Paquita Domingo Pla
12’00 h. Suf. Difunts família Baulenas-Biarnés
Per tot el poble
19,30 h. Suf. Carmern Vázquez Corbatón
Suf. Pilar i Juan / Araceli i Andrés

