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AVUI, FESTA DE CORPUS, EXPOSICIÓ SOLEMNE DEL SANTÍSSIM. Les portes del manifestador, 
obertes, ens permetran contemplar el magnífic i ric ostensori, en el qual hi serà col·locat el Santíssim Sagrament 
en l’Exposició Solemne de les 19:15, a l’altar major. 
 
DIVENDRES, 23 DE JUNY, FESTA DEL SAGRAT COR: Misses a les 8:00, a les  10:00 i a les 20:15 h. 
DISSABTE 24 DE JUNY: FESTA DEL NAIXEMENT DE JOAN BAPTISTA. Totes les misses del dissabte 
seran d’aquesta solemnitat litúrgica. Les de la tarda serviran per al compliment del precepte dominical. 
 
ESCOLA DE PREGÀRIA BEAT PERE TARRÉS. El dimecres, de les 10:30 a les 11:15, darrera trobada del 
curs. Acabarem amb un senzill piscolabis a la Sala de la Rectoria. MES DEL SAGRAT COR. De dilluns a 
divendres a les  19:30 (amb res del Sant Rosari), a la Capella del Santíssim Sagrament. CASAL DEL BEAT 
PERE TARRÉS. Dimarts 20 de juny, a les 18:00 h, al Centre Parroquial, tindrà lloc la darrera reunió del curs.  
 
CERCLES D’ESTUDI. És la darrera reunió del curs. Participarem en la Trobada de Pregària de Taizé als  
Jardins del Convent dels Caputxins de Sarrià, el proper divendres 30 de juny, a les 21:00. Hi són convidats tots 
els joves  que cerquen un espai de pregària. 
 
V ENCONTRE MUNDIAL DE LES FAMÍLIES A VALÈNCIA. El dissabte 1 de juliol, a les  20:15, 
l’Eucaristia clourà amb l’enviament de tots els qui pelegrinaran a l’Encontre de València. Les 136 persones 
inscrites representaran les famílies de la nostra Parròquia i també de l’Arxiprestat.  
 
EL NOSTRE CONSELL PASTORAL AMB EL CONSELL PASTORAL ARXIPRESTAL. Dimarts 20 de 
juny, a les 20:30, a la rectoria, es trobaran plegats els dos Consells. Parlarem del nou Pla Pastoral Diocesà, 
recentment aprovat i de com dur-lo a terme. Amb ells compartirem junts el ressopó de final de curs. 
 
EL DISSABTE 3 DE JULIOL COMENÇA L’HORARI D’ESTIU. Com ja ho venim fent des de fa uns anys, 
del dissabte 3 de juliol  fins a mig setembre, se suprimeix la missa de les 18:00 dels dissabtes i la missa de les  
8:30 del matí dels diumenges. Ho diem ja des d’ara per tal que ho tingueu ben present.  
 

Missa: Feiners: 8:00,10:00 i 20:15. Dissabtes i Vigílies: 18:00 i 20:15. Diumenges: 8:30,10:00,11:30,13:00 i 20:15. 
Confessions: dies feiners de 8:15 a 10:00 i mitja hora abans de la celebració de la missa. 
Despatx Parroquial: Dilluns, dimecres i divendres de 17:30 a 20:00 (exceptuant festes i vigílies de festa). 
Adreces: Rectoria i Despatx parroquial – c/Rector Voltà, 5. 08034 – Barcelona. Tel: 93 203 09 07.  
                Centre Parroquial – c/Pare Miquel de Sarrià, 8. Tel: 93 203 97 72. 
Càritas Parroquial: (entrant per c/Arquitecte Mas, 3). Dimarts i dijous, de 17:30 a 20:30. Tel: 93 203 03 39. 
Web: www.parroquiasarria.net. Mail: santvicenc@parroquiasarria.net   o   mnjoanobach@parroquiasarria.net. 

 
 

FESTA DEL CORPUS: COL.LECTA   
PER A LA CAMPANYA DE CÀRITAS 

C 
 

A totes les misses  
 

Fa pocs dies s’ha fet pública la Memòria anual de Càritas 2005, la 
qual reflecteix un conjunt de dades que posen sobre la taula les greus 
dificultats de moltes persones que viuen en el nostre país sense disposar 

ni dels mitjans econòmics  ni dels mitjans residencials necessaris 
 per viure amb dignitat. La pobresa és cada vegada més jove! 

 
SIGUEM GENEROSOS!  



 
 

EL SENTIT DE LA PROCESSÓ DE CORPUS 
 
Dijous, més de 300 fidels de les parròquies de  l’Arxiprestat de Sarrià – Les Corts 
van participar en el que anomenem el “Corpus Arxiprestal” a l’ Església del 
Monestir de Pedralbes. La celebració es va cloure amb una processó per la plaça  
del Monestir i  pel seu magnífic Claustre.  Va presidir Mn. Manel, rector de la 
nostra Parròquia i  Arxiprest, acompanyat pels rectors de les parròquies de 
l’Arxiprestat i  per altres sacerdots. Va ser com una anticipació de la gran festa 
d’avui a dos quarts de set de la tarda, al Pla de la Seu Catedral de Barcelona, 
 lloc en el qual tindrà lloc la Missa de Corpus presidida pel nostre Arquebisbe  
i  la tradicional  processó pels carrers. Un acte en el qual s’hi apleguen  
milers de persones. L’Arquebisbe Lluís ha escrit aquesta carta en la qual  
explica el sentit de la convocatòria.  
 

 
 

Benvolguts i benvolgudes, 
 
El diumenge, dia 18 de juny, celebrarem la solemnitat del Corpus. Una 
solemnitat que no podem deixar de vincular amb la Missa del Dijous Sant, “en la 
Cena del Senyor”. El Dijous Sant pren un  particular relleu el record  de la 
institució del Sagrament admirable de l’Eucaristia i de l’orde sacerdotal i el 
manament del Senyor sobre la caritat fraterna. Sense menystenir aquests 
aspectes, la solemnitat del Corpus, a més de fer-se ressò del Dijous Sant, té com 
a característica pròpia presentar davant de tothom el do i els tresors espirituals de 
l’Eucaristia. La fe en l’Eucaristia, reclosa el Dijous Sant en el Cenacle, s’obre als 
quatre vents de l’horitzó, en la festa de Corpus, per fer-se pública davant de tots. 
D’aquí que la celebració eucarística d’aquesta festa surti “fora” de l’església i es 
prolongui amb la processó que acompanya el Sagrament eucarístic pels carrers 
de la ciutat. 
 
Comentant el sentit de la processó del Corpus, Benet XVI deia, l’any passat, en 
aquesta festa: “Nosaltres portem Crist, present en la figura del pa, pels carrers de 
la nostra ciutat. Encomanem aquests carrers, aquestes cases, la nostra vida diària, 
a la seva bondat. Que els nostres carrers siguin carrers de Jesús. Que les nostres 
cases siguin cases per a ell i amb ell! Que la seva presència penetri en la nostra 
vida de cada dia. Amb aquest gest posem davant dels seus ulls els sofriments 
dels malalts, la solitud dels joves i dels ancians, les temptacions, les pors, tota la 
nostra vida. La processó vol ser una benedicció gran i pública per a la nostra 
ciutat: Crist és, en persona, la benedicció divina per al món. Que el resplendor de 
la seva benedicció s’estengui sobre tots nosaltres!”.  
 
És amb aquests sentiments que us convido a participar a la Missa que celebraré 
al Pla de la Seu, en la festa del Corpus, i que començarà a dos quarts de set de la 
tarda. També us convido a participar en la processó que, un cop acabada la 
Missa, es farà amb el Santíssim per alguns carrers del centre de la ciutat. 
 
Us saluda amb afecte i us beneeix, 

Lluís Martínez Sistach 


