
L’Eucaristia està lligada sempre a la 
Caritat. El Senyor a qui adorem en el 
Sagrament, vol ser estimat també en la 
persona dels més pobres. Càritas ho fa 
visible. 
Càritas és Església i Església és també 
Càritas.- Càritas és parròquia i la 
parròquia també és Càritas. 
Càritas no és una ONG independent. 
És l’acció caritativa de l’Església, de la 
Diòcesis, de la Parròquia. 
Al igual que en una parròquia hi ha la 
dimensió litúrgica (celebracions, 
sagraments, etc), la dimensió 
catequètica (catequesis, grups de 
formació, etc.) també hi és la dimensió 
de la caritat, tant essencial i important 
com les altres. 
Cada parròquia té la seva pròpia 
Càritas sobre tot si, al poble o la ciutat, 
només hi ha una sola parròquia. 
Aquí a Tortosa totes les parròquies de 
la ciutat formem la Càritas 
Interparroquial i així, junts, podem 
arribar a fer molt més que sols. 
Hem de sentir Càritas Interparroquial 
com a cosa i casa ben nostra. Hi ha 
voluntaris de totes les parròquies que 
cada setmana dediquen hores i hores 
en totes les accions que allí es fan. 
Les campanyes de recollida d’aliments, 
les col·lectes, els donatius són ajudes 
necessàries perquè aquesta acció 
caritativa de la parròquia sigui efectiva i 
real. 
Tanmateix la nostra parròquia (al ser 
ben visible pel seu campanar) rep 
també moltes peticions d’ajuda de 
persones necessitades. Quan és 
possible les derivem a Càritas i sinó els 
ajudem aquí. 
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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  

Dimarts “Dia d’adoració contínua”.  El 
dimarts dia  16, tornarem a viure una diada 
d’adoració al Senyor des de les 10 del matí fins 
les 19 h, de la tarda. 
 
Sagrat Cor de Jesús . El Divendres, dia 19, 
és la solemnitat del Cor de Jesús i ho 
celebrarem amb aquest horari: 
- A les 12 h . Exposició del Santíssim fins a les 
19 h. 
- A les 19 h . Pregària del mes del Sagrat Cor. 
- A les 19’15 Consagració al Sagrat Cor de 
Jesús. Benedicció i reserva 
- A les 19’30 h . Missa solemne del Sagrat Cor. 
 
Torns de Vetlla. - A partir del dilluns a la 
cartellera de la parròquia estarà el full amb els 
torns de vetlla pel dia del Sagrat Cor.- Cadascú 
pot anotar el seu nom a l’hora que li vingui 
millor. 
 
Col·lecta de Càritas .-Aquest diumenge 
farem la col·lecta que va destinada a Càritas. 
Tots som conscients del moments que vivim i 
com està afectant la crisi sanitària i econòmica a 
moltes persones i famílies senceres. 
Càritas es desviu per socorre en lo possible 
aquestes necessitats que augmenten cada dia 
més. 
 
Octava de Corpus a la nostra parròquia.  
El dissabte vinent, dia 20 de juny farem a la 
nostra parròquia la festa de l’Octava de Corpus. 
Aquest any no podem fer les catifes pel carrer, 
però celebrarem amb solemnitat i goig la missa 
de la tarda a la que seguirà una estona d’adoració 
al Santíssim que acabarà amb la benedicció 
solemne. 
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Santa Micaela del S,.S  15 

San Juan Fco. De Regis  16 

San Avito  17 

San Germán  18 

San Romualdo  19 

San Silverio  20 

San Luis Gonzaga  21 

 Significado de la imagen del Sagrado Corazón 

“Es difícil creer 
que quien 
descuida el 
lenguaje pueda ser 
cuidadoso en otras 
cosas”  

(Chesterton) 

SANTORAL 

dilluns,  15                8’00 h   Per una intenció particular 
       19’30 h   .Suf. Ana Martia Flos (aniv.) 
.                          
dimarts,  16              8’00 h.  Per una intenció particular 
                               19’30 h    Suf. Josep Mª Saura i familiars difunts 
           Suf. Difunts família Prades-Alegret. 
 
dimecres,  17          8’00 h   Pels qui reben les capelles de la Sgda. Família  

                 19’30 h    
 

dijous,   18               8’00 h   En acció de gràcies 
      19´30 h   
 
divendres,  19           8’00 h.   
          19’30 h   Suf.  Pepita Xaubet i familiars difunts. 
 
dissabte,  20           8’00 h    
                             19’30 h.  En acció de gràcies 
        Suf. Pepita Niño i Pedro Gómez 
        Suf. Joan Forés i familiars difunts. 
        Suf. Teresa Ferré Clua 
        Suf. Josep Mª Saura i difunts família Prades-Alegret 
 
.Diumenge, 21         9’00 h.  Suf. Pedro Chertó March 
          Suf. Luís Homedes i familiars difunts. 
      12:00 h.   Per tot el poble    
      19:30 h.   
        
                 . 

   INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA 

Corazón que se derrama, que se entrega, de ahí 
brota la salvación, la sangre y el agua, los 
sacramentos, la vida nueva, la vida eterna...la 
Iglesia". 

Con la imagen y la devoción del Sagrado 
Corazón de Jesús, se puede ayudar 
a comprender Su Amor a la humanidad. Por ello, 
aparecen esos símbolos relacionados con 
su camino al Calvario y la Cruxifición: corona de 
espinas, la cruz rodeada de llamas y la herida de 
su costado. El sacerdote asegura que se trata 
de un amor que ama, pero está herido por 
nuestros pecados.  

"Es la forma visual de ver y entender cómo es el 
amor de Jesucristo, que es un amor ardiente, 
de un fuego inextinguible, por eso las llamas. Un 
Corazón que ama es un amor herido, porque le 
tocan nuestros pecados, por eso la corona de 
espinas”, afirma el padre Julián Lozano. 

Cuando Jesucristo se le apareció a Santa 
Margarita de Alacoque se presentó como "Este 
corazón que tanto ama a los hombres y que solo 
recibe (ingratitudes)", cuenta el sacerdote. Por 
ello, se trata de un Corazón que muestra cómo 
Jesús se entregó por los hombres, sacrificándose 
hasta el extremo, aunque muchas veces se 
encuentre con ingratitudes".  . 
(https://www.cope.es/religion/historias/noticias/que-significado-
tiene-del-sagrado-corazon-jesus-20190619_440016) 

El Sagrado Corazón representa los sentimientos 
de Jesucristo. La imagen de este corazón 
aparece junto a otros elementos: una corona de 
espinas, una herida y una cruz rodeada de 
llamas. Pero, ¿qué significan estos componentes 
que acompañan al Corazón de Cristo? 

La imagen representa un Corazón rodeado de 
una corona de espinas, del que sale sangre en 
uno de sus costados y tiene una cruz rodeada de 
de fuego. Santa Margarita María de Alacoque. 
tuvo esta experiencia el 27 de diciembre de 
1673 cuando Margarita tenía 26 años, mientras 
rezaba ante el Santísimo Sacramento. 

“La representación del Corazón de Jesús tal como 
la conocemos desde hace cuatro siglos es como 
se le mostró a Santa Margarita María de 
Alacoque. Se le aparece Jesús, nuestro Señor... 
su corazón se le sale del pecho, es un corazón 
que tiene la Cruz y del que sale fuego. El Corazón 
está rodeado por una corona de espinas, con 
una herida en el lateral, que es la herida de la 
lanzada”, explica 

La presencia de la herida en el corazón 
procede de la Muerte de Jesús. Longino, un 
soldado romano, se lo traspasó con una 
lanza para comprobar que estuviese 
muerto. Por esa llaga, brotó la 
salvación, como dice el delegado de medios 
de Getafe: “La herida del costado es un 


