
Panis angelicus és un dels cinc himnes 
que Sant Tomàs d’Aquino va composar 
per la festa del Corpus Christi.. 
Oh cosa admirable!! –diu l’himne- 
Menja al Senyor el pobre, el servent, 
l’humil”. 
La festa del Corpus ens fa reviure cada 
any la grandesa i la profunditat del que 
celebrem en cada Eucaristia i rebem 
en cada Comunió: la presència real del 
Senyor Jesús que ha volgut perpetuar 
així el seu sacrifici de la creu i fer-se 
pa per als homes per alimentar i 
enfortir la nostra unió amb Ell. 
Avui diumenge a Tortosa i el dissabte 
vinent aquí a Ferreries som convidats a 
sortir a acompanyar el Senyor en la 
processó més important que hi ha en 
tot l’any. 
La nostra presència, els nostres cants, 
les catifes, els altars són signes 
d’adoració, d’estima vers al Senyor 
present en l’Eucaristia.- 
No hi podem faltar a aquesta 
processó.!! Tota la parròquia, totes les 
associacions i grups parroquials ens 
unirem per manifestar la nostra fe, el 
nostre amor i el nostre agraïment a 
Aquell que, tot i essent el Déu 
omnipotent, s’ha volgut quedar en el 
signe humil del pa i del vi consagrats 
per estar amb nosaltres. Tant a prop 
que es deixa menjar pels qui som 
només criatures, pobres i pecadors. 
O res mirabilis! Oh cosa admirable!! 
Preparem ja durant aquesta setmana 
el nostre cor per participar a la festa 
del Corpus. 
També necessitem moltes mans per 
poder fer les catifes el dissabte al matí. 
Us necessitem a tots. 
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  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. 

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

Festa de San Joan Baptista.- El  dilluns, dia 24, 
a les 12 h. tindrem la missa solemne d’aquesta festa 
amb l’assistència de les autoritats i pubilles que 
representen a les diverses entitats del nostre barri. 
Aquest dia no hi ha missa de 8’00 h. a l’Aliança 
 

Netetja dels dorats: El dimarts dia 25 a les 16 h. al 
lloc de costum. 
 

Preparació de les Catifes per al Corpus. 
 

- El dimarts 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 diumenge. 
- El dissabte, dia 29, a les 9’00 de matí 
començarem a fer les catifes al carrer.  
Necessitem la col·laboració de tots els que pugueu, 
perquè sigui una festa de tot el barri. 
 

Festa del Sagrat Cor de Jesús.- El divendres, dia 
28, 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 29 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 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. 
 

Sopar a l’acabar la processó de Corpus. Els 
qui vulguin podem sopar junts després de la processó, 
al restaurant El Llaüt. Podeu apuntar-vos dirigint-vos a 
Cinta Carles. El menú està posat a la cartellera. Hi ha 
temps per apuntar-se fins al dimecres a la tarda. 
 

AVISOS DE LA PARRÒQUIA 

 Del 23  al  29  de juny                 any  2019                        nº  528 

   CORPUS CHRISTI 



 
                             
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 

 
 
  
  
 
 

San Juan Bautista  24 

San Guillermo  25 

San Pelayo  26 

San Cirilo de Alejandria  27 

Sagrado Corazón de 
Jesús 

 28 

San Pedro y San Pablo  29 

San Marcelo  30 

 Recorregut de la processó del Corpus el dissabte 2 9 de juny  

“ El que es pan  de los 
Ángeles, 
Se ha hecho pan para los 
hombres 
..... 
Oh, cosa admirable! 
Come a su Señor el pobre, 
el siervo y el humilde”. 
 
     (cf. Santo Tomás de Aquino) 

SANTORAL 

dilluns,   24            12,00 h. Suf. Agustina (aniv.) i Lupicinio   
       19’30 h  Suf. Bautista Lafarga i Pura Fabregat 
          Suf. Joan Malrás Viña 
.                          
dimarts,   25             8’00 h.   
                      19’30 h  Suf. Felipe Ferrando i familiars difunts 
  

 
dimecres,   26         8’00 h     
                              19’30 h            
 
dijous,  27               8’00 h    
      19´30 h   Suf. Teresa, Encarnación i Agustina Pla Forés 
 
divendres,  28           8’00 h 
       19’30 h   Suf. Maria Rovira 
. 
 
dissabte,  29           8’00 h 
                             19’30 h.  Suf. Jose Lafarga. 
        Suf. José Mª Galvan i Asunción Nuez 
        Suf. Joan Malrás Viña 
        Suf. Pedro Alemañ   
       .                
Diumenge, 30         9’00 h.  Per tot el poble 
      12’00 h   Suf. Pepeta Bargalló (aniv.) 
      19:30 h.  
        
                 . 

   INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA 

Recorregut.  Passeig de l’Ebre,  Av. Catalunya, c/ Tarragona, Plaça 1 d’octubre, c/ Alcanyís, c/ 
Alcanar i  acte final davant la façana principal de l’església al Passeig de l’Ebre. 


