
Amb quina freqüència un catòlic ha 
de participar de l’Eucaristia? 
 
He quedat meravellat de la resposta 
que dona el Youcat a aquesta pregunta 
en el número 219. La seva profunditat 
expressada amb un llenguatge clar 
m’ha empès a posar-la aquí amb les 
mateixes paraules. És com segueix: 
 
“Tots els diumenges i festes de 
precepte un catòlic té l’obligació de 
participar en la missa. Però el qui 
busca de debò l’amistat de Crist 
respon tant sovint com pot al convit 
personal de Jesús al Sopar” 
 
I continua dient el Youcat: “Ben mirat, 
el terme ‘precepte dominical’ és per 
a un veritable cristià una expressió 
inadequada, tant com ho seria un 
‘precepte de petó’ per a un veritable 
enamorat; ningú no pot tenir una 
relació viva amb Crist si no va allà 
on Ell l’espera; per això per als 
cristians la missa és des dels temps 
antics el ‘cor del diumenge’ i la cita 
més important de la setmana.” 
 
Remarcant la importància i 
l’obligatorietat de la missa del 
diumenge ens invita, als qui busquem 
de debò l’amistat de Crist, a no quedar-
nos només amb l’obligació dominical 
sinó a participar de l’eucaristia també 
entre setmana “tant sovint com 
puguem”. Es tracta d’una qüestió de fe 
i d’amor al Senyor no solament per 
complir. Aquí la devoció va més enllà 
que l’obligació 
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PARRÒQUIA DEL ROSER 
    Ferreries – Sant Vicent.  TORTOSA 

  Diumenge de Pentecosta 
Oh Déu, vós pel misteri que avui celebrem santifiqueu tota l’Església, enmig de pobles i nacions. Vesseu arreu de 
la terra els dons de l’Esperit Sant i repetiu en el cors dels qui creuen en vós allò que la vostra bondat divina va 
obrar als mateixos inicis de la predicació de l’Evangeli. 

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

Mes del Sagrat Cor de Jesús. Aquest 
proper dilluns, dia 1, comença el mes dedicat al 
Sagrat Cor de Jesús. Cada dia, a les 19 h. 
després del Rosari , farem la pregària de 
confiança al Sagrat Cor. 
 
Dimarts “Dia d’adoració contínua”. El 
dimarts dia  2, tornarem a viure una diada 
d’adoració al Senyor des de les 10 del matí fins 
les 19 h, de la tarda. 
 
Necessitem persones per refer els torns 
de l’adoració dels dimarts.  Hem tingut 
algunes “baixes” i cal omplir algunes hores que 
s’han quedat quasi buides d’adoradors. 
Caldria reforçar el torns de: 

- 12 h a 13 h. 
- 13:30 h. a 14 h. 
- 14 h. a 14:30 h. 
- 16 h. a 17 h. 
- 17 h. a 18 h. 

Confiem que, amb la generositat d’alguns, 
puguem mantenir aquesta adoració els dimarts. 
El qui pugueu fer algun torn d’aquests, passeu pel 
despatx parroquial per concretar-ho. Gràcies 
 
Aquesta setmana, obrirem com abans 
l’església de 11 a 12:30 h. amb les persones que 
estaven encarregades.  
 
Recapte d’aliments Supermercats. Des 
del dissabte dia 30 de maig fins al dissabte dia 6 
de juny, es fa el recapte d’aliments per al més 
necessitats. Des de que ha començat la manca 
de treball, s’han triplicat les famílies que 
necessiten ajuda. La nostra càritas interparroquial 
dona suport a 400 persones cada mes.  
A l’entrada del super trobareu una capsa gran on 
podeu deixar els aliments que destineu a ajudar. 
 

AVISOS DE LA PARRÒQUIA 

 Del  31 de maig al  6 de juny            any  2020             nº  570 

   ÉS QÜESTIÓ  D’AMOR…. 



 
                             
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 

 
 
  
  
 
 

San Justino   1 

San Marcelino   2 

San Carlos Luanga   3 

San Francisco 
Caracciolo 

  4 

San Bonifacio   5 

San Norberto   6 

Santíssima Trinidad   7 

  El Papa Francisco, sobre la Adoración  

No es saludable 
estar bien 
adaptado a una 
sociedad 
profundamente 
enferma de 
egoísmo. 

SANTORAL 
dilluns,   1                8’00 h    
       19’30 h   Per la salut física i espiritual d’una persona. 
.                          
dimarts,  2                8’00 h.   
                      19’30 h   Suf. Andrés Subirats Lleixà 
 
dimecres,   3           8’00 h   Suf. José García Otero 

                 19’30 h  Per la salut física i espiritual d’una persona 
 

 
dijous,    4               8’00 h   Pels qui reben les capelles de la Sgda. Família 
      19´30 h   
 
 
divendres,   5            8’00 h.  
          19’30 h  Suf. Carmen Vázquez Corbatón 
         Suf. José Baranda Lapiedra 
 
dissabte,   6           8’00 h 
                             19’30 h.   Suf. José Aleixandri Piñol 
         Suf. Maria Cinta Benet Beltrán. 
 
Diumenge,  7          9’00 h.  Per tot el poble 
      12’00 h   Suf. Pedro Bellobí, 
         Suf. Trini Andreu 
      19:30 h.   
        
                 . 
        .        

   INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA 

nuestra vida 

«Es poner cada cosa en su lugar, dejando el 
primer puesto a Dios. Adorar es poner los planes 
de Dios antes que mi tiempo, que mis derechos, 
que mis espacios». 

4. Es traer vida, impregnar de la ternura de 
Dios el mundo 

“Adorar es descubrir que para rezar basta con 
decir: «¡Señor mío y Dios mío!», y dejarnos llenar 
de su ternura”. 
“Adorar es guardar silencio ante la Palabra divina, 
para aprender a decir palabras que no duelen, 
sino que consuelan”. 

5. Es hacerse pequeño y caer en la cuenta que 
lo que importa no es tener sino amar 

“Al adorar, descubrimos que la vida cristiana es 
una historia de amor con Dios, donde las buenas 
ideas no son suficientes, sino que se necesita 
ponerlo en primer lugar, como lo hace un 
enamorado con la persona que ama” 

6. Adorar es encontrar a Jesús, dejarle que 
nos sane y nos cambie 

«Cuando uno adora, se da cuenta de que la fe no 
se reduce a un conjunto de hermosas doctrinas, 
sino que es la relación con una Persona viva a 
quien amar«. 

1. Adorar es ir a lo esencial 

«Herodes sólo se adoraba a sí mismo y, por 
lo tanto, quería deshacerse del Niño con 
mentiras”.  «¿Qué nos enseña esto? Que el 
hombre, cuando no adora a Dios, está 
orientado a adorar su yo. E incluso la vida 
cristiana, sin adorar al Señor, puede 
convertirse en una forma educada de 
alabarse a uno mismo y el talento que se 
tiene. Es un riesgo grave: servirnos de Dios 
en lugar de servir a Dios«. 
 
2. Adorando descubrimos el significado de 
nuestro camino, de nuestra vida 

«Si perdemos el sentido de la adoración, 
perdemos el sentido de movimiento de la vida 
cristiana, que es un camino hacia el Señor, no 
hacia nosotros». 
“En la vida cristiana no es suficiente saber: 
sin salir de uno mismo, sin encontrar, sin 
adorar, no se conoce a Dios. La teología y la 
eficiencia pastoral valen poco o nada si no se 
doblan las rodillas; si no se hace como los 
Magos, que no sólo fueron sabios 
organizadores de un viaje, sino que 
caminaron y adoraron«. 

3. Significa poner a Dios en el centro de 


