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Del 7 al 13 de juny

“AMOR A LO GRANDE”
Les vivències més pregones de la
persona humana estan relacionades
en l’amor. Sentir-se estimat o no, té
conseqüències en el desenvolupament
emocional, psíquic i físic de l‘ésser
humà. El qui estima i sent que
l’estimen té un gran potencial en el seu
interior capaç de fer front a les
adversitats.
Però sovint constatem que l’amor
humà mai és perfecte. Sovint l’ego es
posa en primer lloc i fa que l’entrega a
l’altre (que és el nucli de l’amor) quedi
ferida. Quan l’egoisme es menja l’amor
provoca ferides greus que fan patir
molt. “Amores
que matan, amores que
,
ríen, amores que lloran, amores que
amargan, son de amores, amores que
engañan, amores que agobian, amores
que juegan, amores que faltan” diu una
cançó d’Andy y Lucas de fa uns anys.
L’antídot. contra l’egoisme és la unió
amb Jesús el Senyor que ens fa viure
el seu manament: “Estimeu-vos els uns
als altres tal com jo us he estimat”.
Ell és “el Amor de los amores” i en
cada comunió ens alimentem de Qui
és l’Amor autèntic que ens dóna força
per viure- l’amor humà.
El dia de Corpus i sempre “cantemos a
l’Amor de los amores”. Participem en la
missa, rebem-lo a la Comunió i
acompanyem-lo sempre en l’adoració
És el Déu vivent realment present en
l’Eucaristia, el Senyor Jesús, l’Amor en
majúscula.
Que tot el que viurem el dia de Corpus
sigui per donar-li gràcies i demanar-li
l’ajuda per estimar amb el seu estil.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Dimarts “Dia d’adoració contínua”. El
dimarts dia 9, tornarem a viure una diada
d’adoració al Senyor des de les 10 del matí fins
les 19 h, de la tarda.

Sentinelles d’intercessió. Després d’aquest
temps sense poder-nos trobar, ara reprenem poc
a poc tot el que fèiem. També l’entrega
d’intencions per la vostra pregària personal.
A partir del dissabte dia 13, podeu passar a
recollir el vostre sobre amb la intenció que tindré
preparat a la sagristia o al despatx.

Càritas Interparroquial de Tortosa. La
recollida d’aliments no ha estat tant nombrosa
com altres vegades per diversos motius.
Però des de la parròquia hem fet una
transferència al compte de Càritas per un total de
670 €, fruit d’alguns donatius que vosaltres m’heu
fet arribar i també del fons de la parròquia que
ajudarà a comprar tot el que calgui per atendre a
les persones que passen ara una necessitat més
acusada.

Corpus a la Catedral. El diumenge vinent dia
14 a les 12 h. i presidida pel Sr. Bisbe tindrà lloc
la missa de Corpus. Aquest any sense processó
posterior, pels motius que tots sabem.
Aquesta missa serà televisada pel canal Terres
de l’Ebre. A les 12 h. i en directe.
Per aquest motiu i com tots els anys, aquest
diumenge dia 14, no hi haurà missa de 12 a la
parròquia.
Si que tindrem la del dissabte la tarda i les del
diumenge a les 9:00 h. i a les 19:30 h. on
celebrarem també el Corpus Christi.
Aquí a Ferreries, quan les circumstàncies ho
permetin, farem una celebració eucarística
solemne d’acció de gràcies.

Mossèn Ramon

Diumenge de la Santíssima Trinitat
Oh Déu Pare, vós en enviar al món el Verb de 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.

Cuando creías que no te estaba mirando
Cuando creías que yo no te estaba
mirando… te vi colgar mi primer dibujo en
el frigorífico y corrí a hacer otro.
Cuando creías que no te estaba
mirando... te vi poner alimento en la tacita
del gato y aprendí que es bueno cuidar a
los animales...
Cuando creías que yo no te estaba
mirando... vi lágrimas salir de tus ojos y
aprendí que algunas veces las cosas
duelen, pero que está bien llorar…
Cuando creías que yo no te estaba
mirando… te vi hacer mi postre favorito y
aprendí que las cosas pequeñas son las
que hacen la vida especial…
Cuando creías que yo no te estaba
mirando... te escuché hacer una oración y
supe que hay un Dios al que siempre
puedo acudir y aprendí a confiar en Él.
Cuando creías que yo no te estaba
mirando,.. Te sentí darme el beso de las
buenas noches y me sentí amado y
protegido.
Cuando creías que yo no te estaba
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mirando… te vi preparar un plato de comida y
llevarlo a un amigo enfermo y aprendí que
todos debemos cuidar unos de otros.
Cuando creías que yo no te estaba mirando…
te vi dar un tiempo y un dinero para ayudar a
gente que no tenía nada y aprendí que los
que tienen deben ayudar a los que no tienen.
Cuando creías que yo no te estaba mirando…
te vi cuidar nuestra casa y de nosotros y
aprendí que debemos cuidar lo que nos ha
sido dado.
Cuando creías que yo no te estaba mirando…
aprendí de ti las lecciones de la vida que
necesitaba: cómo ser una buena persona.
Por eso te miré y quise decirte… “GRACIAS
POR TODAS LAS COSAS QUE VI CUANDO
CREIAS QUE NO TE ESTABA MIRANDO.”
No nos olvidemos… Todos nosotros, padres,
hermanos, amigos... influimos en la vida de
los niños y de los mayores que tenemos a
nuestro alrededor, aunque pensemos que...
no nos están mirando…

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA
dilluns, 8

San Maximino

8

San Efrén

9

San Timoteo

10

San Bernabé, apóstol

11

San Onofre

12

San Antonio de Pádua

13

San Eliseo

14

.
dimarts, 9

8’00 h. Per una família que ha perdut una persona
estimada.
19’30 h

dimecres, 10

8’00 h
19’30 h Suf. Bertulfo Zapata (aniv.)
Suf. Josep Favà (aniv.)

dijous, 11

8’00 h
19´30 h En acció de gràcies

divendres, 12

«Quien se alimenta de
Cristo en la Eucaristía no
tiene que esperar el más
allá para recibir la vida
eterna: la posee ya en
la tierra como primicia de la
plenitud futura, que
abarcará al hombre en su
totalidad” San Juan Pablo II

8’00 h Pels qui reben les capelles de la Sgda. Família
19’30 h .

dissabte, 13

.Diumenge, 14

8’00 h. Suf. Difunts família Minguet-Itarte
19’30 h Suf. Pepita Audí i José Aliau
8’00 h Suf. Hna Montserrat Fernández
19’30 h. Suf. Manuel Amposta Solé (aniv.)
Suf. Pepita Aguió Castell i Berto Barberà Gómez
Suf. Pepita Audí i José Aliau
Difunts família Sauch-Montrós/Viladot-Castell
Suf. Antonio Royo
9’00 h. Per tot el poble
19:30 h.

