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“Queda’t amb nosaltres, Senyor! 
 

 

 
 

 

Mane nobiscum, Domine! Com els dos deixebles d’Emmaús, 
t’implorem: Senyor Jesús, queda’t amb nosaltres. 

 

Diví Caminant, expert en els nostres camins i lector dels nostres cors, no 
ens deixis presoners en les ombres de la nit. 

 

Sostén-nos en el nostre cansament, oblida els nostres pecats i dirigeix els 
nostres passos pels senders del bé.  

 

Beneeix als infants, als joves, a les famílies i, 
  especialment als malalts (...). 

 

En l’Eucaristia et vas convertir en la “medicina d’immortalitat”:  
dóna’ns el gust per una vida plena  

que ens ajudi a viatjar com a confiats i joiosos pelegrins per aquesta 
terra, amb la mirada fixa en la meta de la vida eterna. 

 

“Queda’t amb nosaltres, Senyor” Queda’t amb nosaltres! Amén. 
 

   Beat Joan Pau II    
 

EN EL 60È ANIVERSARI DE L’ORDENACIÓ SACERDOTAL DE BENET XVI,  
DES D’AVUI, A LES 19’15, AMB LA SOLEMNE EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM,  

FINS A L’1 DE JULIOL, SOLEMNITAT DEL SAGRAT COR DE JESÚS, OFERIM AL SANT PARE 
L’ADORACIÓ EUCARÍSTICA, PREGANT PER A LA SANTIFICACIÓ DEL CLERGAT I PER LES 
VOCACIONS A L’ORDE SAGRAT. EL DIVENDRES, 1 DE JULIOL, A LES 19’00, LA CLOUREM 

AMB UNA HORA SANTA PER AQUEST MOTIU.   
 

AVUI, FESTA DEL CORPUS, COL·LECTA A FAVOR DE CÀRITAS 
DIOCESANA A L’OFERTORI DE TOTES LES MISSES 

 
 

Mn. Carles de la Fuente, nomenat vicari de la Parròquia 
de Sant Pius Xè, al barri del Congrés.  

Mn. David Àlvarez, nou vicari  
 

Mn. Carles ha servit la Parròquia durant tres anys amb plena dedicació i  ha 
col·laborat estretament amb Mn. Manel. La seva alegria, el seu somriure, el 
seu tarannà obert i acollidor, ens l’han fet estimar. Amb la mateixa humilitat i 
senzillesa, ara es disposa a servir en un altra Parròquia, i  hi va content, agraït 
per tantes coses com ha après entre nosaltres. Tanmateix, Mn. David, el nou 
vicari, és prou conegut, perquè ens va ajudar durant uns mesos fa quatre anys 
i  perquè des d’aleshores ha estat –i seguirà essent- consiliari de l’associació 
laical JAS (Joventut Alegre de Sarrià). Estem segurs que, per aquest motiu, el 
seu treball entre els joves i  els infants es  potenciarà i  donarà un nou impuls a 
la tasca que ja ha vingut fent Mn. Carles. Viurà a la Parròquia i , per això 

mateix, deixarà el Seminari Menor. Aquests nomenaments, i  d’altres que el Sr. 
Cardenal ha signat, es van fer públics dilluns passat. 

 
 

       DIMECRES, 29 DE JUNY, SOLEMNITAT DELS 
                APÒSTOLS SANT PERE I SANT PAU 
 

A la Parròquia, Misses: 8, 10 i 20’15. Al Monestir de Sant Pere de les Puel·les, Missa 
Solemne a les 19’30 (c/ Anglí 55). En acabar, coca a l’hort i comiat amb les Completes 
 

 
 



DARRER FULL. Com cada any, durant els mesos d’estiu, la redacció fa una parèntesi i reposa un poc. El 
Full és una eina senzilla, però porta la seva feina. Agraïm els qui se’n serveixen i el valoren.  
 

CENTRE PARROQUIAL. Dilluns, 27. a les 20h: Consell de Delegats. Dimarts 28, a les 21h, sortirem 
caminant de la plaça de Sarrià cap a Sant Pere Màrtir, per a celebrar-hi la revetlla de sant Pere. Us heu 
de portar un entrepà per a sopar. Feu la inscripció prèvia perquè no faltin begudes per a tots. Dimecres 29, a 
les 20,30h, a la sala Pica d'Estats, el Documental del Mes ens oferirà Homes que criden. L'única coral que 
canta a crits. Divendres 1 de juliol, a les 21h, com a comiat de vacances, La dolça petxina ens delectarà 
amb un concert d'Havaneres i cremat, una sardinada. I encara us podeu inscriure al Casal d'Estiu 2011, 
que començarà dilluns 27 de juny. 
 

 

“L’Eucaristia no és un acte més del 

cristianisme: és el cristianisme” 
 

Homilia de Mn. Frederic Ràfols en la Festa del Corpus Christi de 1990 
 

Aquest any celebrem el Corpus amb la lectura d’un fragment de l’anomenat sermó 
eucarístic del capítol sisè de Sant Joan. En aquest fragment hi ha tres paraules que es 
repeteixen vàries vegades: 
 

VIDA és la primera. Es repeteix 9 vegades en un fragment ben curt. Vol dir la Vida 
de Déu, de la qual l’home pot participar. Per això s’anomena vida eterna. Corpus és 

la festa de la Vida, de la Vida sense por a la mort.  
 

CARN és la segona. Es repeteix 6 vegades. Evidentment aquesta paraula es refereix a Crist. Els altres evangelistes no 
empren l’expressió carn sinó l’expressió cos. Vol dir el Cos de Crist, el Fill de Déu fet home. Carn equival a cos 
vivent. 
 

PA és la tercera paraula. Es repeteix 5 vegades. Pa baixat del Cel. Sens dubte es refereix al Pa que Jesús va partir al  
Sant Sopar i que en el temps en què es va escriure el quart evangeli es continuava partint a les celebracions 
eucarístiques de les comunitats cristianes, com continuem fent-ho ara. 
 

Tenim, doncs, les tres expressions: Vida, Carn o Cos de Crist i Pa que dóna Vida. Si tinguéssim aquí una pissarra, a 
dalt  de tot hi dibuixaríem la VIDA infinita del Pare i del Fill que comparteixen en l’Esperit  Sant, tal com 
contemplàvem diumenge passat en la Festa de la Santíssima Trinitat. Aquesta Vida la rebem per mitjà del Cos de Crist 
que se’ns dóna en el Pa de Vida. Sant Joan ja ho diu ben clar que el pa que se’ns dóna és la seva carn. Així tenim 
l’esquema del SAGRAMENT que avui rebem amb mans tremoloses. És tot el Do de Déu, tota la Bondat de Déu que 
se’ns comunica d’una manera sacramental, però vertadera i real.  
 

L’Eucaristia no és un acte més del cristianisme: és el cristianisme! Per això sap tan de greu quan veus que un cristià, 
jove o gran, deixa l’Eucaristia dominical. No ens sap pas greu perquè s’escapi al nostre control, sinó perquè 
l’Eucaristia és el nucli central de la fe, és la perla preciosa que aquell que la troba, ven tot el que té per adquirir-la. 
 

Sant Pere ho va entendre molt bé, quan després de sentir les paraules de Jesús a l’Evangeli d’avui, molts el van 
abandonar perquè no les volien admetre: segur que Pere tampoc ho veia del tot clar, però quan Jesús els hi va 
preguntar si ells també volien deixar-lo, Pere respongué: Senyor, on aniríem? Només vós teniu paraules de Vida 

Eterna. Quan es deixa l’Eucaristia, es deixa el nucli de la Fe.  
 

És per això que en tota la llarga història de l’Església, en què tantes coses han canviat, l’Eucaristia sempre ha 
continuat: els documents que ens expliquen com ho feien al s. II coincideixen amb el que fem ara. Moltes altres coses 
poden haver canviat, però cada diumenge continuem allargant la mà per rebre el Pa que Crist ens dóna, que és la seva 
Carn, i que ens dóna Vida Eterna. 
 

Avui, festa del Corpus, és un bon dia per mirar com poder millorar les nostres celebracions: amb fidelitat, és a dir, 
sense faltar-hi cap diumenge, sobretot ara que ve l’estiu. Dispensar-se fàcilment de l’Eucaristia és signe de decadència 
en la vida de fe. Arribant-hi a l’hora, aprofitant-nos de tota la celebració, participant-hi segons les nostres possibilitats: 
lectures, cants, música, atenció als infants, idees per a l’homilia.  
 

Procurar d’agrupar-nos a les misses amb menys assistència per sentir-nos més comunitat. Tota la vida de la Parròquia  
ha de girar al voltant de la celebració de la Missa dominical. Esperit d’unitat i desig d’anivellament, ja que tots 
participem d’un sol Pa de Vida. Si ens repartim el pa espiritual, ¿com no ens repartirem el pa material? Aquest desig 
que avui plasmem en la col·lecta extraordinària per Càritas sota el t ítol: Si compartim n’hi ha per tots. Tant de bo que 
aquest Corpus, sense gaires exhibicions, ens faci avançar en el nostre amor a la Santíssima Eucaristia, és a dir, en el 
nostre amor a Déu i als germans.  

 

HORARI D’ESTIU. Missa:  Feiners: 8:00, 10:00  i 20:15.  Dissabtes i  Vigílies de festa::  20:15. Diumenges:  10:00, 11:30,  13:00 i  20:15. Confessions: d ies 
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: di lluns, dimecres i divendres, de 17:30 
a 20:00 (exceptuant festes i vigílies de festa). Durant el mes d’agost només hi haurà despatx els dimecres. 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 

 


