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DEL CORPUS CHRISTI A LES FESTES DEL SAGRAT COR 
I DEL NOSTRE BEAT PERE TARRÉS 

 
La festa del Cos i de la Sang de Crist –el Corpus- ha arrelat profundament en el poble cristià, des de que va néixer en el 
segle XIII. En la festa d’avui no ens fixem tant en la celebració de l’Eucaristia, encara que l’organitzem i celebrem molt 
festivament, sinó en el seu perllongament, la presència permanent de Crist-Eucaristia, com a aliment disponible per als 
malalts i com a signe sacramental continuat de la seva presència en les nostres vides, que ens mou a retre-li culte de 

veneració i adoració, fins públicament. Avui, en la missa d’una intervindrà la Capella de Música, integrada pel Cor de 
Cambra “Dyapassó”. Per la tarda, a les 19:15, Solemne Exposició Eucarística amb la preciosa Custòdia  

que es guarda en el Manifestador.  Aquesta festa d’avui troba en el “Cor” de Crist –la festa del Sagrat Cor que celebrem 
divendres- una expressió complementària. El Beat Pere Tarrés fou un gran amant de l’Eucaristia i del Sagrat Cor.  

Divendres, 30 de maig, coincidint amb la festa litúrgica del Sagrat Cor, recordarem i implorarem igualment la 
intercessió del Beat PERE TARRÉS. A les 19:30 Missa presidida per Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de 
Llobregat, en la qual conferirà el ministeri d’acòlit a cinc seminaristes de les diòcesis de Barcelona i de Sant Feliu. 
Tots els amics i  devots del Dr. Tarrés hi sou convidats. En acabar, cant dels goigs, pregària davant del sepulcre i 

veneració de la relíquia. Aquest dia és una bona oportunitat per visitar el “Memorial Dr. Tarrés” a la sagristia de la 
parròquia. Horari: de 9 a 13 i  de 17 a 19:30 

 
 

 
 

 

 

MES DE MARIA. De dilluns a divendres, a les 19:30, a la Capella de la Puríssima, rés del Sant Rosari i 
pregàries del Mes de Maria. ESCOLA DE PREGÀRIA. Cada dimecres, a de 10:30 a 11:00, a la Capella 
del Santíssim, dirigida per Mn. Manel.  ACCIÓ CATÒLICA. Dimarts, 27 de maig, a les 18:00, a la sala de 
la rectoria. Tema: les arrels cristianes de Catalunya. És obert a tothom.  
 

AGENDA DEL CENTRE PARROQUIAL. Teatre: El misterio del asesinato Barton. Aquesta tarda a 
les 18:00, pel grup Les Rialles de Les Corts. Preu 6€. Música: Orquestra de Guitarres 
ECLECTICÒRDIA. Diumenge 1 de juny a les 18:00 h. Direcció Guillem Pérez-Quer. Preu 6€.  
 

LA INICIATIVA D’UNA ENQUESTA.  Es vol fer sobre l’acceptació del “Full Dominical” de la 
diòcesi, i en vistes a millorar-lo. Dissabte i diumenge vinent es distribuiran els fulls del qüestionari. La 
iniciativa, aprovada pel Consell Pastoral, la devem a un feligrès molt inquiet que vol fer-ne un estudi.   

 

 

AVUI, FESTA DEL CORPUS CHRISTI: 
COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA DE CÀRITAS 

DIOCESANA EN L’OFERTORI DE TOTES LES MISSES 
 



 
APRENDRE A OBSERVAR  
ÉS EL MILLOR ANTÍDOT 

 CONTRA LA MANIPULACIÓ 
 

 
Avui l’activitat manipuladora és a l’ordre del dia i es duu a terme gràcies  al poder suggestiu dels “termes 
talismà”, entre els que sobresurten actualment llibertat, canvi i progrés. No en adonem del poder destructiu 
de la manipulació, sobretot en qüestions que afecten a la vida humana. El premi Nobel Alexis Carrel adduïa 
que per a la investigació el primer pas és la pura observació. El seu enemic, per contra, és el raonar en excès 
sense observar mínimament. Qui observa veu, i qui veu té l’oportunitat de treure conseqüències. Ara bé, 
observar significa no tenir pre-judicis i, per tant, estar disposats a acceptar les dades de la realitat.  
 

Potser fora una gran cosa que en les nostres escoles, a més d’ensenyar als nois i noies com funcionen l’aparell 
reproductiu i els anticonceptius , se’ls mostrés l’ecografia d’un fetus al tercer mes, si pot ser d’aquells  
tridimensionals, adequats als nostres estàndards  de moderns usuaris d’imatges. Un nasciturus en perfecta 
salut, sorprès en un tranquil instant de la seva vida intrauterina. En aquesta edat tenen una longitud de poc 
menys d’un centímetre, però ja els trets humans són perfectament recognoscibles, talment que qualsevol nen 
de primària obeint elemental evidència diria: és un infant, immadur, petit, però evidentment és un infant.  
 

Un tal exercici d’observació ajudaria les noves generacions a interioritzar un nou esguard sobre l’avortament. 
La imat ge d’un nasciturus al tercer mes de gestació, quan l’avortament al nostre país és perfectament legal,  
és un fet , una dada de la simple observació. I la conclusió no és ni confessional, ni fonamentalista, ni 
ideològica. És objectiva: així és un ésser humà a les dotze setmanes. Si aquesta és la imatge d’un ésser humà, 
aleshores, abans que qualsevol altra discussió filosòfica o ètica, el més recomanable seria començar a 
esguardar-lo com a tal, i fer-lo esguardar als nostres fills. Pot semblar poca cosa, però observar honestament 
és fonamental. 
 

Avui la pràctica mèdica i la investigació científica han de cercar una manera de relacionar-se amb aquests 
petits pacients que no parlen, i que tal vegada ni tan sols es veuen, ocults com es troben en el úter mat ern. 
Quan s’observa llargament, i pacientment, les respostes del nou nascut prematur a les estimulacions  del 
primer ambient de vida constituït per la incubadora, quan hom es col·loca des del seu punt de vista per dur a 
terme una tasca de recerca, el científic mateix resta sorprès i meravellat. Una observació així el fa reflexionar. 
En d’altres paraules, cal posar-se en el lloc d’aquests éssers tan minúsculs, en un intent de preguntar-se què 
experimenten o què experimentaríem nosaltres si fóssim al seu lloc. ¿Oi que sembla una observació òbvia? 
Doncs en el món científic hi ha qui no vol esguardar aquesta obvietat. Inclinar-se amb els instruments de la 
ciència sobre el dolor, sobre l’anàlisi del plor, sobre la memòria i sobre la sensibilitat del fetus i sobre l’es très 
ambiental del nou nat prematur constitueix un acostament que suscita cada vegada més atenció en molts 
investigadors. 
 

Avui són cada vegada més els estudiosos que es dediquen a les cures dels qui encara no han nascut, als 
sentiments dels pares d’aquests éssers minúsculs, a les teràpies intensives per salvar la vida dels 
prematurs...Però sobre aquest àmbit de la recerca i de la medicina se’n parla molt poc, en canvi s’estan obrint 
contínuament nous i interessants camins terapèutics, i això demana que ens disposem a atorgar el crèdit que 
mereixen els signes que dia rere dia la pràctica clínica és capaç de trobar: un infant que plora, un  embrió que 
creix, una incubadora dins la qual val la pena d’esguardar. I tot per descobrir que hi ha un altre punt de vista 
que és a les antípodes del que se serveixen els poders ideològics i els interessos econòmics.  
 

Quan no es fa servir críticament el llenguatge, les persones cauen fàcilment en els trucs de l’il·lusionisme 
mental. La tasca de purificació del pensament, del llenguatge, de les actituds i dels ideals només és possible si 
estem moguts per un amor incondicional a la veritat, a allò que és en sí plenament cada realitat i 
esdeveniment. L’amor a la veritat ens immunitza contra la temptació de manipular a d’altres persones, i 
reforça les nostres defenses enfront dels intents manipuladors dels poders ideològics.  
 

 

Missa: Feiners: 8:00, 10:00 i 20:15.  Dissabtes i Vigílies de festa: 18:00 i20:15. Diumenges:  8:30, 10:00, 11:30, 13:00 i 20:15. Confessions: dies 
feiners de 8:15 a 10:00 i de 19:45 a 20:00,  i un quart d’hora abans de les Celebracions dominicals.  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). Dimecres, de 9:00 a 12:00. Tel: 93 203 03 39.Web: www.parroquiasarria.net. Mail: santvicenc@parroquiasarria 


