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Del 7 al 13 de juny

REBEM JESÚS AL NOSTRE BARRI
La processó del Corpus, aquí al barri de
Ferreries, té una llarga tradició. En les
fotografies antigues que varem exposar
al Centenari, podíem veure amb quina
solemnitat es celebrava aquesta festa
amb la missa i la processó pels carrers
de Ferreries-Sant Vicent
Una tradició que es manté viva al dia
d’avui i que volem continuar, sobre tot,
pel que significa.
Professem públicament la nostra fe en
la presència real de Jesús en l’Eucaristia
i el rebem al nostre barri amb tot
l’agraïment i l’honor que podem
manifestar-li.
Les catifes que farem el dia 13 de juny
són una expressió d’aquest honor a
Jesús –Eucaristia..
Primer la participació a la Missa i la
Comunió són el punt àlgid que després
és manifestarà en la processó pel nostre
barri.
Posem totes les ganes, la il·lusió i les
forces en preparar bé aquest dia. És el
mateix Jesús a qui acompanyarem. Ell
mateix, realment present, passarà pels
nostres carrers i beneint-nos amb la
seva Presència.
Rebem Jesús al nostre barri com es
mereix!. Rebem-lo també dins de
nosaltres. Deixem-lo entrar en les
nostres vides . Ell sempre és el Déu que
ve, que s’apropa, que truca demanant
permís per entrar. Rebem-lo!
Convidem a tothom a participar tant a la
celebració com a la preparació
El treballar junts en la preparació de les
catifes també és un signe important de
germanor i d’unió
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Grup 30/40.- El dimecres dia 10 a les 21 i al
saló parroquial tindrem la nostra reunió
quinzenal.

Sagrat Cor de Jesús.- El divendres, dia 12,
és la festa del Sagrat Cor de Jesús. Exposarem
el Santíssim des de les 12 fins les 19’30.Apunteu-vos per als torns de vetlla.
A les 19’30 h. Missa solemne del Sagrat Cor.
Festa de l’octava de Corpus a
Ferreries.- El proper dissabte
dia 13 de juny, a les 19’30 h. celebrarem
l’Eucaristia 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 postres 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 dimarts i dimecres a partir de les 16 h.
podeu portar el material per les catifes (matisa,
xiprer, pètals)
- El dimecres i dijous, a partir de les 16 h. tallar
les fulles i preparar-ho tot pel dissabte.
- El dissabte, dia 13, a les 9’00 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.

El vostre Rector

Diumenge del Corpus Christi
Oh Déu, vós ens heu deixat un sagrament admirable per memorial de la vostra passió.
Concediu-nos una devoció tan gran als misteris del vostre Cos i de la vostra Sang, que
experimentem constantment en nosaltres els efectes de la vostra redempció

8 CONSEJOS DE LOS SANTOS SOBRE LA EUCARISTIA
1.- "La Eucaristía produce una
transformación progresiva en el cristiano.
Es el Sol de las familias y de las
Comunidades". Santo Tomás de Aquino.
2.- "Señor, tú alegras mi mente de alegría
espiritual. Cómo es glorioso tu cáliz que
supera todos los placeres probados
anteriormente”. San Agustín.
3.- "Cuando no puedo asistir a la Santa
Misa, adoro el Cuerpo de Cristo con los
ojos del espíritu en la oración, lo mismo
que le adoro cuando le veo en la Misa”.
San Francisco de Asís.
4.- "Tened por cierto el tiempo que
empleéis con devoción delante de este
divinisimo Sacramento, será el tiempo que
más bien os reportará en esta vida y más
os consolará en vuestra muerte y en la
eternidad. Y sabed que acaso ganaréis
más en un cuarto de hora de adoración en
la presencia de Jesús Sacramentado que
en todos los demás ejercicios espirituales
del día”. San Alfonso María de Ligorio.

SANTORAL

5.- "La oración, unida con ese divino
sacrificio de la Misa, tiene una fuerza
indecible; de modo que por este medio
abunda el alma de celestiales favores como
apoyada sobre su Amado". San Francisco
de Sales.
6.- "La Santa Eucaristía es la perfecta
expresión del amor de Jesucristo por el
hombre, es la quinta esencia de todos los
misterios de su vida”. Santa María Goretti.
7.- "Antes de la Comunión... suplica a esta
bondadosa Madre que te preste su corazón
para recibir en él a su Hijo con sus propias
disposiciones”. San Luis María Griñón de
Monfort.
8.- "Acabando de recibir al Señor, pues
tenéis la misma persona delante, procurad
cerrar los ojos del cuerpo y abrir los del
alma, y miraros al corazón”. Santa Teresa de
Jesús.
(www.aciprensa.com)

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Eutropio

8

San Efrén

9

San Críspulo

10

San Bernabé

11

Sgdo.Corazón de Jesús

12

Inm.Corazón de María

13

San Eliseo

14

“Cuando el sacerdote
ofrece a Jesús en el altar y
lo lleva a algún lado, todas
las personas deberían
doblar las rodillas y
rendir al Señor, al Dios
vivo y verdadero,
alabanza, gloria y
devoción”. (San Francisco)

dilluns, 8

dimarts,

8’00 h.
19’30 h. En acció de gràcies a la Mare de Déu del Roser
9

8,00 h Pels qui reben a casa la capella de la Milagrosa
19’30 h Suf. Difunts família De la Vega-Carrera .

dimecres, 10

8,00 h.
19,30 h. Suf. Josep Favà (aniv.)
Suf. Difunts família Velázquez-Santiago
Suf. Pedro Ferrando (aniv.).

dijous, 11

8,00 h.
19’30 h Suf. Difunts família Casanova
Suf. Carmen Andreu Benet

divendres, 12

8,00 h.
19,30 h. Suf. Pepita Audí i José Aliau
En acció de gràcies al Sagrat Cor de Jesús

dissabte, 13

8,00 h. Suf. Difunts família Llorca-Bahima
19 30 h. Suf. Josep Mª Saura Prades i familiars difunts.
Suf. Pepita Audí i José Aliau
Suf. Maria Caro i familiars difunts.
Suf. Anronio Royo
En acció de gràcies al Sagrat Cor de Jesús

Diumenge, 14

9’00 h. Suf. Cinta Prades i Francisco Mariné
12’00 h. Per tot el poble
19,30 h.

