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CONTEMPLEM I ADOREM  
EL SANTÍSSIM SAGRAMENT! 

 

En la solemnitat del Corpus, per mitjà d’un acte públic i solemne, els cristians 
glorifiquem i adorem el Pa i el Vi esdevinguts veritablement el Cos i la Sang 

del Redemptor. És una festa que expressa el meravellament ple de 
reconeixement pel gran do de l’Eucaristia, que una vegada celebrada, 

l’Església venera en “la santa reserva” del Sagrari, on és custodiada com a 
centre espiritual de la comunitat, fogar d’oració. La contemplació perllonga 
la comunió i permet de retrobar, en el temps que hi romanem, la persona del 
Crist, veritable home i veritable Déu. Pregant davant el Sagrari, ens deixem 

esguardar per Ell i fem l’experiència de la seva presència.  Sempre que 
contemplem el Senyor present en el Sant Sagrament de l’altar, Crist es fa 
pròxim a nosaltres i es fa més íntim: “Qui m’ha vist a mi ha vist el Pare”. 

 

Restant silenciosament davant el Santíssim, és Crist, totalment i realment 
present, a qui nosaltres descobrim, adorem i amb el que entrem en relació. 
Reclinant, com el “deixeble que Jesús estimava” el nostre cap en el pit de 

Jesús, ens és donat de ser tocats per l’amor infinit del seu Cor. Més encara, 
aprenem a conèixer-lo més profundament, som introduïts en el gran dinamisme del seu lliurament. La proximitat amb el 
Crist, en el silenci de la contemplació i l’adoració, no ens allunya dels nostres contemporanis, sinó que ens fa més atents i 

oberts encara a les seves joies i a les seves penes, i ens eixampla el cor a les dimensions del món.  
Aquesta és la dimensió social de l’Eucaristia. Per l’adoració, el cristià contribueix misteriosament a la transformació radical 
del món i a la germinació de l’Evangeli. Tota persona que prega porta rere seu el món sencer i l’eleva envers Déu. L’adoració 
és, doncs, un servei eminent: mitjançant ella presentem a Crist tots els qui no el coneixen o aquells que n’estan lluny. Vetllem 
davant d’Ell, en el seu nom. La festa del Corpus ens encoratja a fer regularment “la visita” al Sagrari, de manera que anem 

percebent més profundament que el misteri pasqual és al cor de tota vida cristiana i, en conseqüència, que ens cal fer de 
l’Eucaristia el centre de la nostra vida de fe. En efecte, gràcies a l’Eucaristia, som acollits pel Crist, rebem el seu perdó, som 

alimentats per la seva paraula i el seu pa, som enviats en missió dins del món. 
 
 
 

CÀRITAS, CONTRA LA CRISI 
La crisi econòmica està produint molt sofriment,  
i aquest només pot alleujar-se amb més amor. 
És el moment de sortir a l’encontre del germà, 

com ho fa Jesús en la festa de Corpus, per tal de preguntar-li: 
¿En què et puc ajudar? ¿Què puc fer per tu? 

La crisi econòmica és una ocasió preciosa per a plantejar-nos en què gastem els nostres diners, 
                                            quins són els nostres valors, els nostres criteris, el nostre estil de vida.                                      
                                                   La crisi econòmica se’ns ofereix com una oportunitat per a demostrar  
                  fins on arriba la nostra solidaritat cristiana. Siguem generosos en la col·lecta d’avui.  
                                       Càritas  és una gran institució d’Església que amb “poc” fa molt,  
                                                      i cal agrair els molts voluntaris amb què compta.  
          El que rep amb una mà, amb l’altra ho reparteix entre els més necessitats. Déu us ho pagarà amb escreix! 

 

COL·LECTA A L’OFERTORI DE CADA MISSA 
 

 

 

Avui, a les 13.00 h, Missa Solemne, amb la participació  
de la Capella de Música – Cor de Cambra Dyapason.  

Direcció: Teodor Roura 
 
 



LA NOSTRA PREGÀRIA  
EN LA FESTA DEL CORPUS 

 
 

Oh Crist, vós sou el Pa viu. Pa, aliment que ens sosté  i  refà les nostres forces. 
Que la vostra Església sigui presència d’amor, casa i escola de la comunió, 

regeneradora de la Humanitat, samaritana amatent que guareix les nostres ferides 
 

Oh Crist, vós sou Pa que batega, Pa que parla, Pa que sofreix. Pa que comunica. 
Ajudeu els vostres ministres a que es facin mereixedors d’aquest do. 

Que siguin testimonis fidels del vostre  amor! 
 

Oh Crist, la vostra Eucaristia és penyora de vida eterna.  
Feu que no cerquem altra seguretat que el vostre  amor, 

que no anem rere les coses banals i  lleugeres, sinó que complim la vostra voluntat. 
 

Oh Crist, feu que, amb el vostre ajut, esdevinguem testimonis de la vostra presència: que siguem per als germans 
Vós mateix que passeu a prop seu. Vós que camineu, Vós que parleu, Vós que conforteu, Vós que il·lumineu! 

 

Oh Crist, l’Eucaristia és el miracle més extraordinari de l’amor, un amor amagat i  humil.  
Que cada Missa que celebrem i en la qual participem sigui per a nosaltres una conversió, 

una represa de l’autenticitat per a viure en la caritat 
 

Oh Crist, que l’Eucaristia que ens heu deixat, susciti en nosaltres un desig més gran de viure l’adoració eucarística 
com un moment preciós de la nostra vida. Que l’adoració davant el Sagrari ens ajudi a assimilar més profundament 

l’Evangeli, a lloar més joiosament el Pare del Cel, a implorar més ardentment el seu ajut, 
i  a donar-li  gràcies en tot moment.  

 
 

AVUI, EXPOSICIÓ SOLEMNE DEL SANTÍSSIM A L’ALTAR MAJOR. A les 19:15, mitja hora 
d’oració i adoració silencioses, pregant per les vocacions. ADORACIÓ EUCARÍSTICA DIÀRIA. Capella 
del Santíssim: De dilluns a divendres, des de les 10:30 a les 20:00 h.  
 

LA SORTIDA PASQUAL. Una cinquantena de persones pelegrinàrem al Santuari del Sant Dubte del poble 
d’Ivorra, essent-ne Any Jubilar amb motiu del mil·lenari del miracle eucarístic que s’hi produí. Tothom va 
tornar-ne molt content i la convivència entre tots fou molt bonica. La Missa la celebràrem amb altres grups. 
 

CELEBRACIÓ DE LA CATEQUESI. Dijous passat se celebrà l’Eucaristia amb infants, pares i catequistes 
com a cloenda del curs. Després es féu un refresc a la rectoria. ¿Ha acabat la catequesi? Hauríem de dir que no, 
que continua en la família, en la pregària quotidiana, en la participació cada diumenge en la Missa, en la lectura 
d’ algun llibret sobre la fe i la vida cristiana que sigui apropiat a la seva edat. El temps d’estiu no l’hem de 
convertir en una parèntesi, sinó cercar i aprofitar tantes petites ocasions de formació i vivència cristianes. 
 

REUNIÓ DE FI DE CURS DE LA CATEQUESI. El proper dijous dia 10, a les 18h., els catequistes del 
servei de catequesi d’infants de la parròquia es reuniran al Centre Parroquial, per avaluar i valorar el curs. 
 

ELS PREVERES DE L’ARXIPRESTAT, AL TEMPLE DE LA SAGRADA FAMÍLIA. Dijous vinent, 10 
de juny, els sacerdots de l’Arxiprestat de Sarrià – Les Corts, visitaran el Temple Expiatori, obra del genial 
Antoni Gaudí. El seu rector, Mn. Lluís Bonet, ens acompanyarà en el recorregut i en farà les explicacions. Amb 
aquesta darrera reunió, en vigílies de la solemnitat del Sagrat Cor de Jesús i, per tant, a punt de cloure l’Any 
Sacerdotal proclamat pel Papa, donarem gràcies per tot el viscut i també per tot el sofert durant aquest any a 
nivell sacerdotal. Agrairem un do tan gran que ens permet servir l’Església in persona Christi i amb fidelitat.  
 

EL DIACA SERGI NOTÓ SERÀ ORDENAT PREVERE. Amb ell seran sis els diaques que rebran 
l’ordenació sacerdotal a Santa Maria del Mar el proper diumenge 13 de juny, a les 17:30 h. Mn. Sergi va estar 
entre nosaltres quan era seminarista i uns mesos després de ser ordenat diaca, també a Santa Maria del Mar, ens  
va deixar per anar a servir un temps a la diòcesi de Calama (Xile), en la qual hi cooperen des de fa molts anys 
sacerdots de Barcelona.  
 

L’AGENDA DEL CENTRE PARROQUIAL. Divendres 11 de juny, a les 7 de la tarda: Sarrià-Montserrat 
a peu. Amb la col·laboració de C.E. Els Blaus. Cal inscripció prèvia. Diumenge 13 de juny, a les 7 de la tarda: 
Òpera a Sarrià: La Cenerentola de G. Rossini en versió Concert. Organitza: Concertante Barcelona, acadèmia 
internacional de música.  
 
 

 
 

Missa: Feiners: 8:00, 10:00 i 20:15. Horari d’estiu: 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 8:45 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 


