
Cada vegada que responem “Amén” 
estem dient quelcom molt important i cal 
que ho sapiguem per donar-li tota la 
profunditat a aquesta paraula. 
 
“Amén” prové de l’hebreu i implica veritat, 
consistència, seguretat, afirmació. 
Dir “Amén” és dir: “Sí, és veritat,” i 
també és com dir: ho accepto, ho 
subscric, m’adhereixo. 
El nostre amén és com una professió 
de fe a tot el que es diu abans 
d’aquesta paraula.- Amb aquesta 
aclamació el poble s’uneix a tot el que, 
en la pregària, el celebrant ha dit en nom 
de tots. 
 
“Amén també significa la fidelitat de Déu 
en complir les seves promeses d’amor 
sobre els seus fills . Jesús és “l’Amén” de 
Déu Pare pronunciat sobre nosaltres. 
I la darrera paraula amb que s’acaba la 
Bíblia és precisament: “Amén”. 
 
Podem comprendre ara, perquè es 
repeteix tantes vegades en la litúrgia i 
especialment a la Missa. 
“Es veritat”, “Així és”, “Ho crec” 
“M’adhereixo” ... tot això diem amb 
l’Amén. 
 
Fem un esforç per pronunciar “alto i 
claro ” aquesta paraula en la Missa.. 
Amb convenciment, amb fe, amb amor. 
Sobretot l’Amén del final de la pregària 
Eucarística ( per Ell, amb Ell i en Ell , vós 
Déu Pare omnipotent......) 
I l’Amén de la comunió, quan el 
sacerdot et diu: “El Cos de Crist”. 
Que la nostra manera de viure sigui 
també el nostre Amén a Déu. 
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               Mossèn Ramon 
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  Diumenge de la Santíssima Trinitat 

Oh, Déu Pare, vós en enviar al món el Verb de veritat i l’Esperit Santificador, revelàreu als 
homes els 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 

     www.parroquiaelroser.org      parroquiaelroser@hotmail.com      977-50.01.30  

Lectio Divina .- El dilluns, dia 17, a les 20 h. i al 
saló parroquial tindrem la reunió quinzenal de 
formació cristiana. 
 
Grup 30/40 . El dimarts, dia 18, a les 20:30 h. i 
al saló parroquial tindrem també la reunió dels 
membres d’aquest grup de formació. 
 
Dimarts “Dia d’adoració contínua”.  Com 
cada dimarts, tornarem a viure una diada 
d’adoració al Senyor des de les 10 del matí fins 
les 19 h, de la tarda. 
 
Celebració del Corpus a la Catedral .- El 
diumenge dia 23, és la Solemnitat del Corpus.- A 
les 11’30 i a la catedral tindrà lloc la missa 
presidida pel Sr. Bisbe i la posterior processó 
amb el Santíssim. 
 
El diumenge dia 23 , no hi haurà missa de 
12 h. aquí a la parròquia perquè està la 
celebració a la Catedral. 
 
Octava de Corpus a Ferreries , Aquí al 
nostre barri celebrarem l’octava de Corpus el 
dissabte dia 29 a les 19’30 h. Pel matí es faran 
les catifes de flors. 
 
Viatge-Peregrinació a Santiago. Estem 
preparant i ultimant tots els detalls del viatge que 
farem a l’agost.  Cal fer ara la segona entrega de 
200 € per portar-ho a l’agència. Hi ha temps fins a 
final de juny.  Si algú ho vol fer  per transferència, 
el número de compte és aquest: 
ES8301824354150200064884.  Indiqueu “viatge 
Santiago” 
 

Mes del Sagrat Cor. . Tots els dies després 
del Rosari i abans de la Missa.. 
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  EL NOSTRE “ AMÉN”  



 
                             
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 

 
 
  
  
 
 

San Ismael  17 

San Marcos  18 

San Romualdo  19 

San Silverio  20 

San Luis Gonzaga  21 

San Paulino de Nola  22 

Santa Agripina  23 

Origen de la fiesta del Corpus  Christi  

 

 

SANTORAL 

dilluns,   10               
       19’30 h  Suf. Josep Favà (aniv.) 
          Suf. Pedro Ferrando (aniv.) i familiars difunts. 
.                          
dimarts,   11             8’00 h.   
                      19’30 h  Suf. Difunts família Casanova 
         Suf. Joaquín Llamas Llamas (aniv.)   

 
dimecres,   12         8’00 h    Suf. Difunts família Minguet-Itarte 
                              19’30 h   Suf.  Pepita Audí i José Aliau 
          Suf. Manuel Amposta Solé (aniv.) 
          
 
 
dijous,  13               8’00 h   Suf. Antonio Royo Abós i familiars difunts. 
      19´30 h   Suf. Pepita Audí i José Aliau 
 
divendres,  14           8’00 h 
       19’30 h   Suf. Mossèn Andrés Ivars Cardona 
          En acció de gràcies per 60 anys de matrimoni. 
 
dissabte,  15           8’00 h 
                             19’30 h.  Suf. Mossèn Salvador Fuster Escrivà   
        . 
                
Diumenge, 16         9’00 h.  Suf. Pedro Chertó March 
      12’00 h   Per tot el poble. 
      19:30 h.  
        

   INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA 

toda la Iglesia el jueves después del domingo 
de la Santísima Trinidad. 

Asimismo, el Papa Urbano IV encomendó a 
Santo Tomás de Aquino la preparación de un 
oficio litúrgico para la fiesta y la composición de 
himnos, que se entonan hasta el día de hoy: 
Tantum Ergo, Lauda Sion. 

La santa reliquia se conserva en la Catedral de 
Orvieto y se puede apreciar en una capilla 
edificada en honor a este milagro Eucarístico. 
El corporal sale en procesión cada año durante 
la Fiesta del Corpus Christi y preside las 
celebraciones Eucarísticas en la Catedral. 

San Juan Pablo II, durante su visita a la 
Catedral de Orvieto en 1990, señaló que “Jesús 
se ha convertido en nuestro alimento espiritual 
para proclamar la soberana dignidad del 
hombre, para reivindicar sus derechos y sus 
justas exigencias, para transmitirle el secreto 
de la victoria definitiva sobre el mal y la 
comunión eterna con Dios”. 

(www.aciprensa.com/noticias/el-milagro-eucaristico-con-
el-que-se-instituyo-la-solemnidad-del-corpus-christi-
48267) 
   

La Catedral de Orvieto en Italia custodia uno 
de los milagros eucarísticos más importantes 
en la historia de la Iglesia y que motivó al 
Papa Urbano IV a instituir la Solemnidad del 
Corpus Christi. 

A mediados del siglo XIII, el P. Pedro de 
Praga dudaba sobre la presencia de Cristo en 
la Eucaristía y realizó una peregrinación a 
Roma para rogar sobre la tumba de San 
Pedro una gracia de fe. 

A su regreso, mientras celebraba la Santa 
Misa en Bolsena, en la cripta de Santa 
Cristina, la Sagrada Hostia sangró y manchó 
el corporal con la preciosísima sangre. 

La noticia llegó rápidamente al Papa Urbano 
IV, que se encontraba muy cerca en Orvieto, 
y pidió que le trajeran el corporal. La 
venerada reliquia fue llevada en procesión y 
se dice que el Pontífice, al ver el milagro, se 
arrodilló frente al corporal y luego se lo 
mostró a la población. 

Más adelante, el Santo Padre publicó la bula 
“Transiturus”, con la que ordenó que se 
celebrara la Solemnidad del Corpus Christi en 


