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 Any 28, núm. 28, Solemnitat del Corpus Christi, 10 de juny de 2007. 
 

 

AVUI, LA CAPELLA DE MÚSICA. Per tal de solemnitzar la festa del Corpus, la Capella intervindrà a la 
missa d’una. Com sabeu la Capella de Música de la Parròquia, d’una notòria i reconeguda qualitat musical, està 
integrada pels membres del Cor de cambra “Dyapasson”.   
 

SOLEMNE EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM. Avui Diumenge, de 19:15 a 19:45, a l’Altar Major, amb les 
portes obertes del manifestador, que custodien l’Ostensori, una preciosa obra d’orfebreria. 
 

CORPUS CHRISTI A LA CATEDRAL. Avui, a les 18:30, al Pla de la Seu. La  celebració de l'Eucaristia serà 
presidida pel Sr. Arquebisbe de Barcelona. Tot seguit hi haurà la tradicional Processó amb el Santíssim 
Sagrament pels carrers propers a la Catedral: Plaça Nova, Arcs, Portal de l’Àngel, Comtal, Via Laietana, 
Joaquim Pou i Avinguda de la Catedral fins al Pla de la Seu on es donarà la benedicció i es farà la reserva. 
 

CONFIRMACIÓ D’UN GRUP DE 38 NOIS I NOIES . Dimecres passat, a la nostra Parròquia, a les 18:30, 
Mons. Joan Carrera, bisbe auxiliar, va conferir el sagrament de la Confirmació a un grup de 38 nois i noies del 
Col·legi de Santa Isabel, que dirigeixen els PP. Legionaris.  
 

PASTORAL DE LA SALUT. Es reunirà el proper Dimarts, 12 de juny, a les 10:30, la sala de la planta baixa 
de la rectoria.  
 

CONSELL PASTORAL. Es reunirà el proper Dimarts 12 de juny, per fer l’avaluació del curs i projectar el 
curs vinent. Compartirem una mica de sopar.  
 

ESCOLA DE PREGÀRIA BEAT PERE TARRÉS. Aquest proper Dimecres 30 de maig, a les 10:30, ens 
trobarem a la sala de la rectoria per fer una avaluació de com ha anat aquest curs.  
 

CERCLES D’ESTUDI PER A JOVES. Els Grups dels Dijous, el proper  14 de juny, a les 21:30, tindran la 
darrera trobada d’aquest curs. Començaran amb una breu reflexió i acabaran amb un piscolabis festiu. El Grup 
del Divendres es trobarà el 15 de juny, a les 21:00, i farà Revisió de Vida. Tots els grups es troben a les Sales de 
la Rectoria. 
 

SOLEMNITAT DEL SAGRAT COR. La celebració litúrgica serà el proper Divendres 15, dins d’aquest mes 
de juny, mes del Sagrat Cor. Feu, Senyor, que tots puguem trobar en vós l’Amic veritable i el Mestre bondadós i 
humil, i que en el vostre Cor Sagrat hi aprenguem l’amor generós i sacrificat envers tothom. Amén. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FESTA DEL COS DE CRIST 
Avui, col·lecta per Càritas 

Diocesana 
 

Dijous passat al Convent dels Caputxins de Sarrià, l’Arxiprest 
presidi el ja tradicional “Corpus Arxiprestal”, en el qual hi van 
participar unes tres-centes persones. Una quinzena de preveres, 

representant les diverses parròquies i comunitats de l’Arxiprestat  
van concelebrar a la Missa Solemne i participar en la processó 

per l’hort dels Frares. 
 

Avui, la col·lecta es farà a l’ofertori, durant el qual es passaran les 
bosses, per tal de donar un major sentit eucarístic a les nostra 
aportació a Càritas diocesana. Al revers d’aquest Full podeu 
llegir un text del papa Benet XVI sobre la dimensió social de 

l’Eucaristia. 
 

 
 



 

EUCARISTIA, MISTERI QUE S’HA D’OFERIR AL MÓN 
 

“El pa que jo donaré és la meva carn per a la vida del món” (Jn 6,51). Amb aquestes paraules el 
Senyor revela el sentit veritable de la donació de la pròpia vida per tots els homes i ens mostra 
també l  ́ intima compassió que té per cada persona. En efecte, els Evangelis ens narren moltes 
vegades els sentiments de Jesús pels homes, de manera especial pels que sofreixen i els pecadors 
(cf. Mt 20,34, Mc 6,54; Lc 9,41).  
 
Mitjançant un sentiment profundament humà, Ell expressa la intenció salvadora de Déu per tots 
els homes, a fi que arribin a la vida veritable. Cada celebració eucarística actualitza 
sacramentalment la donació de la pròpia vida que Jesús ha fet en la Creu per nosaltres i pel món 
sencer. Alhora, en l’Eucaristia Jesús ens fa testimonis de la compassió de Déu per cada germà i 
germana.  
 
Neix així, entorn del Misteri Eucarístic, el servei de la caritat envers el proïsme, que “consisteix 
justament en què, en Déu i amb Déu, estimo també a la persona que no m’agrada o ni tan sols 
conec. Això només pot dur-se a terme a partir del trobament íntim amb Déu, un trobament que 
s’ha convertit en comunió de voluntat, arribant a implicar el sentiment. Llavors aprenc a mirar a 
aquesta altra persona no ja només a amb els meus ulls i sentiments, sinó des de la perspectiva de 
Jesucrist”.  
 
D’aquesta manera, en les persones que trobo reconec germans i germanes pels quals el Senyor ha 
donat la seva vida estimant-los “fins a l’extrem” (Jn 13,1). Per tant les nostres comunitats, quan 
celebren l’Eucaristia, han de ser cada vegada més conscients que el sacrifici de Crist és per a tots i 
que, per això, l’Eucaristia impulsa a tot el qui cregui en Ell a fer-se “pa partit” per als altres i, per 
tant, a treballar per un món més just i fratern.  
 
Pensant en la multiplicació dels pans i dels peixos, hem de reconèixer que Crist continua 
exhortant també avui els seus deixebles a comprometre’s en primera persona: “Doneu-los menjar 
vosaltres mateixos” (Mt 14,16). En veritat, la vocació de cada un de nosaltres consisteix a ser, junt 
amb Jesús, pa partit per a la vida del món. (Núm. 88 de l’Exhortació Apostòlica Sacramentum caritatis).  
 
La unió amb Crist que es realitza en el Sagrament ens capacitat també per a nous tipus de 
relacions socials: La “mística” del Sagrament té un caràcter social. En efecte, la unió amb Crist és 
al mateix temps unió amb tots els altres a qui Ell s’entrega. No puc tenir Crist només per a mi; 
únicament puc pertànyer-li en unió amb tots els qui són seus o ho seran. Referent a això, cal 
explicitar la relació entre Misteri eucarístic i compromís social. (Núm. 89, Sacramentum caritatis) 
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Sentit litúrgic del Sagrat Cor de Jesús. En la litúrgia no se celebren actituds ni doctrines sinó esdeveniments, perquè 
només els esdeveniments (les obres redemptores que s’han succeït en la nostra història en l’encarnació del Verb) poden 
fer-se present. Això és perquè només el que ha succeït en la història pot avui per la força de la gràcia divina tornar a 
succeir en el nostre avui en una Pentecosta constant com és la litúrgia de l’Església. Sota la solemnitat del Sagrat Cor hem 
de trobar l’esdeveniment per celebrar-la com a tal i fer-ho a través dels textos escripturístics; la passió es trobar un 
esdeveniment. (Conferència del Dr. Jaume González i Padrós, Congrés sobre el Sagrat Cor, Barcelona 1- 3 de juny). 


