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SOLEMNITAT DEL COS I LA SANG DE CRIST.  

   14 DE JUNY DE 2020. Nº 24           
 

EL CORPUS D’ENGUANY, 
UN CORPUS DIFERENT 

 

En el Corpus d’enguany hi mancaran aquells detalls que potser són els 
més vistosos, però no els més importants. Aquells que expressen més 
l’esclat de la festa eucarística: la processó eucarística pels nostres 
carrers, les catifes que els engalanen. Hi faltaran els nens de Primera 
Comunió, perquè encara no l’han poguda fer, hi mancaran persones 
grans, de “risc” que encara no s’atreveixen a venir a l’església... 

Malgrat tot, la solemnitat és la mateixa i l’essencial no hi mancarà: la 
celebració de l’Eucaristia, la veneració envers aquest sagrament que el 
Senyor ens ha deixat com a memorial seu. Participant en la celebració o 
des de casa reviurem la presència d’aquest Do que ens recorda la mort 
del Senyor, “aquest pa que vera vida dona al viador”. I li farem aquesta 
súplica: “feu que sempre visqui per vós el meu cor, feu que gusti sempre 
la vostra dolçor”. 

També podrem exercir la nostra caritat en la col·lecta extra per 
Càritas diocesana. Des de l’inici de la crisi sanitària, les famílies i 

persones soles que han trucat a les portes de Càritas s’han multiplicat per 
tres. Totes elles estan patint les conseqüències del covid-19 i demanen 
ajuda en necessitats bàsiques com l’alimentació, l’habitatge i els 
subministraments. 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 13.- Sant Antoni de Pàdua,   
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva), 20 h.- Jaume Margarit i Rosa Casas. Antoni Canals Roig. 
Antoni Roig Canals. Antoni Canals Bosch.  Difunts Família Garcés Navarro.                                         
 

Diumenge dia 14.- SOLEMNITAT DEL COS I DE LA SANG DE CRIST 
9 h.-  Antonia Tudela i espòs Pepito.   
        Difunts família Planas Tuset. 
        Antoni Sanromà Parellada. 
        Josep M. Aymerich  
        

12:00 h.-  Jaume Vilà i Joaquim Llopart 
       Esposos Agustí Castells i Montserrat Roca i avis Castells-Roca i 
                   Font –Mèlich. 
       Francesc Folqué i Concepció Nicolau 
       Sándor Dolmus.   
Dilluns dia  15.- Santa Maria Micaela 
Vespre, 20 h.- Mercè Cots   
 

Dimarts dia 16.- Sant Quirze i Santa Julita  
Matí, 9 h.- Difunts Poch Casasampere 
Vespre, 20 h.-  Missa    
 

Dimecres dia  17.- Sant Ismael. 
Matí, 9 h.- Difunts família Ribas Ferrés 
Vespre, 20 h.- Missa funeral de Maria Martí i Cots (+ 1 d’abril) 
 

Dijous dia 18.- Sant Ciríac i Santa Paula.  
Matí, 9 h.- Difunts família Badosa Ruestas 
Vespre, 20 h.- Missa 
 
Divendres dia 19.- Festa del Sagrat Cor de Jesús 
Matí, 9 h.-  Difunts  Francesc Ribas i Assumpció Aymerich 
Vespre, 20 h.- Missa Funeral de Vicenç Costa i Juncadella (+ 29 de març) 
 

Dissabte dia 20.- Sant Immaculat Cor de Maria  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva), 20 h.- Esposos Antonio Pastor i Margarita; Oleguer Boloix  
 

Diumenge dia 21.- DIUMENGE 12 DE DURANT L’ANY. Sant Lluís Gonzaga. 
9 h.-  Lluïsa Bosquet, espòs Lluís i fill Lluís. 
        Esposos Joan Marcè i Pepi , i família.  
12:30 h.-    Lluís Costa i Catarina Ubach.  
        Esposos Isidre Prats i Maria Almirall  
        Maria Poch (11 aniversari) 
  
 

 



En aquests moments d’incertesa, és urgent crear un fons d’emergència 
per atendre les persones que més ho necessiten. Però per poder triplicar 
les nostres ajudes, necessitem la teva ajuda… per 3. Cada gest compta. 
DONA ARA, PARTICIPA EN LA COL·LECTA DE CÀRITAS EN EL DIA 
DE CORPUS. 

Tot amb tot, és un Corpus estrany, potser en un nivell més interior, més 
personal, com totes les coses que es van fent: hi ha certa tristesa, el futur 
apareix amb incertesa... com si, tot i no tenir el virus, en patim les seves 
seqüeles: més distanciats, abatuts per les pèrdues i el sofriment, com si 
ens haguéssim instal·lat en la provisionalitat, sense gaires projectes de 
futur... com si haguéssim perdut la gana! Per això les paraules de 
l’evangeli d’avui ens vénen com anell al dit: “Si no mengeu la carn del Fill 
de l’home i no beveu la seva sang, no podeu tenir vida en vosaltres... Ben 
cert: la meva carn és un veritable menjar i la meva sang  és una veritable 
beguda”.  

Mn. Antoni Roca 

   

 
 

✓ FUNERALS D’AQUESTA SETMANA 
 

• Dimecres, dia 17, a les 20 h.: 
o Missa funeral per Maria Martí i Cots, que morí el dia 1 

d’abril, a l’edat de 75 anys. Descansi en la pau del 
Senyor. 
 

• Divendres, dia 19, a les 20 h.: 
o Missa funeral per Vicenç Costa i Juncadella, que morí 

el 29 de març, a l’edat de 96 anys. Doneu-li, Senyor, el 
repòs etern. 

 

✓ AVUI, SOLEMNITAT DEL CORPUS: MISSA A LES 12,00 H.  
L’horari de misses és com cada diumenge, exceptuant la missa del 
migdia que serà a les 12,00h. i que acabarà amb una veneració al 
Santíssim sagrament, petita processó a l’interior del temple i 
Benedicció amb el Santíssim Sagrament. Col·lecta extra per Càritas 
diocesana. 
 

✓ NOU HORARI DE MISSES EN DIES FEINERS  
A PARTIR D’AQUESTA SETMANA 

• Missa 9 matí: de dimarts a divendres. 
• Missa 8 del vespre: de dilluns a dissabte. 

 

✓ CONDOLENÇA 
La donem als familiars d’Herminio Traver Belles, que morí el passat dia 
6 de juny, a l’edat de 85 anys. Preguem pel seu repòs etern. 

 

✓ REUNIÓ DE FI DE CURS  
DEL CONSELL PASTORAL ARXIPRESTAL 

Ens reunirem el proper dimecres, dia 17, a les 9 del vespre, al Casal  
Parroquial. Repassarem el curs que acaba amb les repercussions de la 
situació sanitària i les seves conseqüències humanes, socials, eclesials...  
Compartirem la vida que es va refent en les parròquies. 

 

 

JO SOC EL PA VIU 
 

Per mi la fe no és una dimensió afegida a la vida de manera més o menys 
artificial. És la substància mateixa de la vida, el principi que dona sentit a 
tot des de dins.  

Les metàfores que tria Jesús per definir-se Ell mateix toquen el cor mateix 
de la vida, el nucli de l’existència: “Jo soc la llum”, “Jo soc la sal”, “Jo soc 
la paraula de vida”, “Jo soc l’amor”.  

L’evangeli d’aquest cap de setmana, festivitat del Corpus, n’és una prova 
més: “Jo soc el pa de vida” (Jn 6, 51). Jesús és l’aliment -un altre element 
substancial - sense el qual no es pot sostenir la vida. 

Durant les setmanes de confinament ens hem vist obligats a participar en 
eucaristies virtuals. Com a avantatge, potser hem pogut viure un sentit més 
ampli, més universal, de comunitat cristiana. Però això ens ha impedit 
prendre el cos de Crist. A mi, en algun moment aquest impediment m’ha 
ajudat a valorar-ne més el significat. En algun cas la comunió espiritual 
potser ha estat per mi més sentida que la comunió real d’algun dia rutinari. 

Com a creient trobo que la metàfora del pa, de l’aliment, és molt fecunda. 
M’interpel·la a fons, perquè em fa pensar si en tot moment és Jesús qui 
sosté la meva vida, qui la manté viva.  

Un pedagog nord-americà deia que la ment humana s’assembla a l’estómac 
perquè el que li aprofita no és el que s’hi posa a dins sinó el que paeix. 
Penso que es pot dir el mateix de la vida de fe. L’Eucaristia no és màgica, 
no produeix els efectes de manera automàtica. El creixement de la vida 
espiritual, com el de la material, depèn de dos factors: del que prenem i 
com ho païm.  

Pel que fa al que prenem, els cristians no ho podem tenir més bé: Jesús és 
el pa viu, qui el menja “té vida eterna”. La segona part depèn només de 
mi: té vida eterna qui el menja i el paeix adequadament. 

Joan Ferrés Prats 

 


