
Any 30, núm. 24,  Corpus Christi, 14 de juny de 2009 
 

ESTAR AMB CRIST -ANAR AMB EL SENYOR- 
AGENOLLAR-SE DAVANT EL SENYOR! 

 
 

El nostre Pastor ens convida a participar en la Missa i la 
Processó que ell presidirà avui (a 2/4 de set de la tarda) al Pla 
de la Seu, especialment pel fet que se celebra la cloenda del 
Pla Pastoral Diocesà 2006-2009 Enviats per donar fruit, en 

consonància amb el seu tercer objectiu dedicat a l’Eucaristia 
Dominical, font i cimal de la vida cristiana. Recordem que la 
Festa del Corpus Christi conté tres elements fonamentals. En 

primer lloc estar davant del Senyor, a la seva disposició i, 
d’aquesta manera, estar els uns als costat dels altres.  

El Corpus Christi ens crida a  acceptar-nos mútuament de tot 
cor, a obrir-nos, a caminar els uns envers els altres, per tal 
que enmig de la dispersió de la vida diària, mantinguem a 

través de Crist un sentit intern d’unitat. Avui la nostra plaça 
de la Seu és cridada a ser, convocats pel nostre Pastor Diocesà, 
 lloc d’un encontre singular: posar-nos junts davant el Senyor. 

Com més acudim a Ell i estem davant d’Ell,  
més estretament estarem en comunió  els uns amb els altres.  

Però això exigeix, com una necessitat intrínseca, 
 anar envers el Senyor. Només podem estar en comunió si 

prèviament caminem sota el guiatge del Senyor, en un 
pelegrinar  cap endavant superant els nostres propis 

prejudicis, les nostres barreres. El nostre objectiu, doncs, és 
arribar allí on ens podem trobar reunits, com a membres que 
som del Cos de Crist.  Quan nosaltres trobem en Ell la mesura 
i la meta dels nostres camins, aleshores rebem la mesura que 

ens permet distingir el camí veritable del fals: anem amb el Senyor com a signe i com a tasca d’aquest dia. I, finalment, el 
tercer element del Corpus és agenollar-nos davant el Senyor:  la pregària. Si Crist se’ns lliura en l’Eucaristia, rebre’l 

solament pot significar inclinar-se davant d’ Ell, adorar-lo, invocar-lo, la qual cosa no està en contra de la dignitat, de la 
llibertat ni de la grandesa de l’ésser humà. Perquè nosaltres ens agenollem davant Aquell que s’ha agenollat abans Ell 

mateix,  
perquè nosaltres ens agenollem davant l’amor que no esclavitza, sinó que transforma! 

 
 

EXPOSICIÓ SOLEMNE DEL SANTÍSSIM A L’ALTAR MAJOR.   A les 19:15, l‘ostensori, amb la 
Sagrada Eucaristia,  serà posat en la preciosa Custòdia que, podem admirar, amb les portes obertes del 
manifestador que la guarda.  Pregària per les vocacions 
 

CASAL D’ESTIU PER ALS INFANTS. És un servei que molt pares agrairan, una vegada acaba el curs 
escolar. Els nens i nenes ja es poden apuntar al Casal d'Estiu del Centre Parroquial,   del 29 de juny al 31 de 
juliol, de 9 del matí a 5 de la tarda. Més informació a la secretaria del Centre (carrer Pare Miquel de Sarriá, 
n.8, rere Mercat).  
 

ELS CAMPAMENTS D’ESTIU. El Moviment infantil i juvenil de la Parròquia –el nostre Esplai-  
parroquial convida infants i adolescents a participar en els campaments al país de Gandòlfia, un país de 
conte, del 7 al 18 de juliol (els petits del dia 12  fins al 18). Aquests dies d’intensa convivència, de contacte 
amb la natura, són també dies en els quals descobrir el gust de compartir la nostra fe. Els campaments tindran 
lloc a Maçanet de Cabrenys (L’Empordà).  Telèfons de contacte : 657423815 (Carme) i 699023861 (Neus) 
i contactant amb Mn. Carles (93 203 09 07) els dies de despatx parroquial. 
 

CENTRE PARROQUIAL. El proper dissabte dia 20 de juny, concert de l´Orfeó Sarrianenc al teatre. 
Concert de final de curs a propòsit del “Dia de la música” a les 21h entrada lliure 
 

CASAL BEAT PERE TARRÉS. Proper dimarts dia 16 a les 18’00h al Centre Parroquial. 
 

 



 
CREIX UN ANTICLERICALISME AGRESSIU 

 
Transcrivim, pel seu interès, l’editorial del darrer número del setmanari “Vida Nueva” (Núm. 2.663, del 6 al 12 de juny de 2009), una 
publicació que en cap cas pot ser titllada d’ integrista, en la qual s’afronta un tema de malaurada actualitat, a casa nostra, però també- 
afegim nosaltres- als Estats Units, que fins ara s’havien mantingut més o menys aliens a aquesta realitat, però que es van engrescant 

cada vegada més, intentant marginar l’Església i etiquetar els seus ensenyaments sobre el matrimoni i la vida 
 com a desfasades i fanàtiques.   

 

En l’Espanya d’aquests darrers anys treu el cap amb virulència l’anticlericalisme 
decimonònic, fomentat sovint, de forma pública o de forma encoberta, des d’altes instàncies 
governamentals i mediàtiques. Descaradament retorna quelcom que crèiem superat per la 
cultura del pluralisme i del diàleg, en l’avenç històric de la civilització. Són alguns dels 
fantasmes d’un passat que semblaven ja esvaïts gràcies al bon seny i al sentit comú, i que 
formava part de mentalitats caduques. Però no és així, puig veiem que aquests fantasmes 
tornen a la brega, sobretot quan els convé als polítics i als difusors de la informació en el seu 
tripijoc particular. Recórrer a l’anticlericalisme significa treure a col·lac ió una vella costum 
hispànica i no ha de  sorprendre trobar-lo en aquells que no han superat antigues pors 
viscerals. 
 

No fa gaire, aquest mes de març, l’arquebisbe Silvano Tomasi, l’observador del Vaticà a 
l’ONU, va mostrar-se molt amoïnat pel que anomenava “laicisme agressiu” d’alguns països 
europeus. Tanmateix va rebre una llarga llista d’acusacions, encara que no gaire 
d’arguments. No és gens fàcil denunciar situacions complicades, menys encara quan la 
moda té d’ altres escenaris. El respecte que hom té envers les minories religioses, inclosos 
els clergues d’aquestes minories, sobreïx per damunt del que existeix en relac ió a les 
confessions majoritàr ies que, per ser precisament majoritàries, han signat convenis i acords 
destinats a un treball comú. Fan servir una mesura diferent pretenent un igualitarisme injust. 
Aquest és el cas de les ajudes econòmiques o d’altre caire a l’Església catòlica i que són 
utilitzades com a arguments tortuosos contra la institució sense escatir on és el llindar entre 
la justícia i l’almoina. 
 

A Espanya, aquest laicisme mal entès es converteix, amb una reiteració fatigant i estrofa 
repetida,  en un anticlericalisme tronat de vell encuny: vídeos on es r idiculitza el capellà 
titllant-lo d’home sectari i rústec; vinyetes ofensives sobre els abusos a menors de l’ Irlanda, 
amb amplis reportatges i profusió d’opinions on la figura del sacerdot resta sense possible 
defensa al confondre’s la part amb el tot i posar en un parany el ministeri consagrat i el 
celibat sacerdotal. I això es fa des d’instàncies laicistes que, en canvi, es mostren plens de 
respecte amb altres credos i amb els sacerdocis d’altres religions en fòrums i debats públics.  
 

Cal fer una menc ió especial al diari “El País”, on sovint s’hi mostra l’anticlericalisme 
agressiu del qual parlem. Les mofes, anant més enllà d’ésser un recurs graciós o enginyós, 
agudesa picant que sempre escau a l’humor de la vinyeta, s’han convertit en part important 
d’un llibre d’estil, potser no compartit per molts però sí  pers uns pocs i  influents magnats 
del diari madrileny. El mateix estil trobem en altres mitjans com la SER, Cuatro, o La 
Sexta i Telecinco, amb una graella de programació en la que no hi manca la mofa feridora 
del sacerdoci i on s’hi planten nous murs que cada dia, sense pietat ni defensa, continua 
essent immolada una manera de viure en el món, que només demana llibertat i respecte per a 
fer-ho.  
 

 

 

 
Missa: Feiners: 8:00, 10:00 i 20:15. Dissabtes i Vigílies de festa: 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 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). Càritas Parroquial: (entrant per c/ Arquitecte Mas, 3). Dimecres, de 9:00 a 12:00. Tel: 93 203 03 39. 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. Web: 
www.parroquiasarria.net. Mail: santvicenc@parroquiasarria.net 

 

 


