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 SOLEMNITAT DEL COS I LA SANG DE CRIST. 

                                                                19 DE JUNY DE 2022. Nº 25  
 

EUCARISTIA I CÀRITAS 
 

No és una casualitat que en el dia de Corpus recordem que la caritat 
envers els germans emana de l’amor de Crist que ens reparteix el seu 
Pa. L’evangeli d’avui ens ho expressa clarament. Ens situa davant un 
problema molt material i essencial: Una multitud que necessita menjar. 
Els apòstols opten per una solució: que s’espavilin! Jesús, en canvi, els 
diu: “Doneu-los menjar vosaltres mateixos”. 
Aquesta és també la nostra tasca: no desentendre’ns de les necessitats 
dels nostres germans. I així neix Càritas, la institució catòlica que vol 
respondre activament davant unes realitats que atempten contra la 
dignitat humana: tantes persones que passen fam, no tenen sostre, són 
immigrants, etc. Queda clar: atendre els germans necessitats. 
Però després l’evangeli presenta la multiplicació dels pans i peixos fent-
nos recordar l’Eucaristia. Com diu Mn. Jaume Pedrós: 
“Jesús diu les mateixes paraules  que repetim abans de la consagració 
del pa i del vi, com indicant-nos que la seva missió i la de l’Església és 
la d’oferir la plena salvació de l’home, el sentit profund de la seva 
existència que no es pot limitar mai al pa material. Necessitem la 
Paraula, necessitem l’aliment del seu Cos i de la seva Sang, necessitem 
la seva redempció: l’home no viu només de pa. L’Eucaristia, presència 
real de Crist, Déu i home, que es lliura per amor a tots nosaltres, és 
aliment de la nostra vida cristiana, acció de gràcies al Pare, compromís 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 18.- Sant Ciríac i Santa Paula.  
Vespre (festiva), 20 h.-   Lluís Parellada Tuset (41 aniv.) esposa Marta i fills 
Isidre i Lluís ./  Antònia i Antonio Tudela 
Assumpció Traver Bellés, membre de l’Orfeó Vicentí, traspassada aquest 
any. 
 

Diumenge dia 19.- SOLEMNITAT DEL COS I LA SANG DE CRIST  .  
9 h.- Esposos Joan Marcè -Pepi Munné i filla Neus. 
12:00 h.- NO N’HI HA 
 

18:00: MISSA AMB PROCESSÓ. Esposos Isidre Prats i Maria Almirall. 
  Difunts Font-Pastor.   
 

Dilluns dia 20.- Sant Silveri, papa i Santa Florentina vg.   
20 h.-   esposos Antonio Pastor i Margarita, Oleguer Boloix i família./ 
  Vicenç Costa Juncadella i Florentina Parés Montmany.      
 

Dimarts dia 21 .- Sant Lluís Gonzaga, religiós jesuïta  
9 h.-   Lluís Costa Colomer i familiars difunts 
20 h.-  esposos Lluïsa Bosquet i Pere i fill Lluís. 
 

Dimecres dia 22.- Sant Joan Fischer, bisbe. 
9 h.-   Difunts família Martí Tuset 
20 h.-   Joan Baqués Boltà i pare Josep Baqués      
 

Dijous dia  23.- Litúrgicament: Naixement de Sant Joan Baptista. Sant 
Zenó, màrtir .  
9 h.-  Missa.                          20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Divendres dia 24.- Naixement de Sant Joan Baptista, però litúrgicament, 
SAGRAT COR DE JESÚS.  
11 h.- Joan Costa Ubach i familiars difunts. 
20 h.-  Esposos Joan Torredemer i Montserrat Roig. 
  Jaume Romagosa (34 aniv.) i esposa Lola Sàbat. 
  Joan Boltà i esposa Maria.   
  

Dissabte dia 25.- Sant El Cor Immaculat de la Verge Maria. Sant Pròsper 
d’Aquitània, bisbe. Sant Guillem,abat.  
Vespre (festiva), 20 h.-   Josep Mª Gil Tuset.  

 Jooan Matas i Anita Ferrés i Mª Dolors Balcells                            
                Ali-Mercedes De Sala.  

 

Diumenge dia 26.- DIUMENGE XIII DE DURANT L’ANY. Sant Josepmaria 
Escrivà de Balaguer, prevere, fundador de l’Opus Dei.  .  
9 h.- Difunts Planas Tuset./ esposos Miquel Via i Dolores, i filla Mª Rosa. 
         Esposos Joan Saperas i Benita./  Família Boltà Llinàs. 
12:00 h.-  Esposos Joan i Montserrat i filla Auxili. Isidre Prats i Maria Almirall. 
 

 



 amb el Regne de Déu, alegria pels tristos, fortalesa dels febles, garantia 
de vida eterna, comunió amb els germans...” 

Mn. Anton Roca 

 

 DIVENDRES, DIA 24: FESTA DE SANT JOAN 
Aquest any en escaure’s en el divendres després de Corpus, 
litúrgicament se celebra la festa del SAGRAT COR DE JESÚS. No 
obstant, la memòria de Sant Joan hi serà present . 

 Hi haurà missa a les 11 del matí i a les 8 del vespre. 
 

 ANADA A LOURDES AMB L’HOSPITALITAT DE MALALTS 
Dijous vinent, dia 23, surten cap a Lourdes un grup de malalts, amb 
voluntaris i pelegrins. Seran a Lourdes fins dilluns, dia 27. 
Els hi desitgem una bona estada. 
Lourdes és lloc de fe, de pregària, lloc d’encontre amb els malalts, 
lloc de viure el servei al germà malalt. Pocs hi van cercant el pur 
miracle... Hi van per l’ambient que allí es respira: gent de molts 
països compartint la fe, la pietat. Lloc de reflexió sobre la vida, la 
salut, la malaltia. Lloc que t’encara amb la realitat i se t’ajuda a 
acollir-la amb una fe més reforçada, gràcies a tants testimonis. 
Els qui ens quedem pregarem per tots els qui fareu aquest 
pelegrinatge. Que tots: voluntaris, pelegrins i malalts visqueu 
intensament la presència beneficiosa del Senyor i de Maria en les 
vostres vides.                                                                                                                                                                                    

                                 

 BAPTISME DIA 18 
La nena Sulaima Tolón Aguilar ha rebut el sagrament del Baptisme. 
Ens n’alegrem i preguem per ella. 
 

 VIATGE PARROQUIAL A  ASTÚRIES: DEL 15 AL 20 D’AGOST  
  Circuit: 

 15-8-22 Sant Vicenç dels Horts- Logroño - Oviedo 

 16-8-22: Visita d’ OVIEDO 

 17-8-22 Oviedo-Santuari de Covadonga (missa del 
pelegrí) i Llacs. 

 18-8-22 Oviedo: Costa Oriental Asturiana  
    ( Cudillero, Cabo de Peñas, Candas, Xixon ) 

 19-8-22  Oviedo: Costa Occidental Asturiana  
    ( Llanes,Tazones, Ribadesella, Lastres ) 

 20-8-22 Oviedo- Burgos - Sant Vicenç dels Horts. 
 

        .  Preu per persona. 1.345 €.  Suplement Individual 325 € 
         .  Circuit en autocar amb aire condicionat. 

.  Hotel Ayre Ramiro I Oviedo 4**** 

. Per informació truqueu al telèfon. 93 656 0201 o bé:  628 695 272 

. Per apuntar-vos: Dimecres i divendres,  de 6 a 8 a la rectoria. 
 

 

DARRERA LES APARENCES 

Aquesta setmana, a l’evangeli de la missa del dimecres, Jesús 

ens recordava que no només hem de vigilar quines coses fem, sinó 

també la intenció o l’esperit amb què les fem. Jesús condemna els 

fariseus, per exemple, no pas per les coses que fan, sinó per la 

motivació o la intenció amb la que les fan. 

Això ens hauria de moure a un examen de consciència constant, 

perquè lamentablement les nostres intencions o motivacions no 

sempre són tan nobles com ho son les accions. És fàcil veure-ho en 

diverses situacions de la nostra vida: 

De vegades, si em mostro agraït, no és només per 

reconeixement, és també perquè em vull assegurar nous favors. 

De vegades la meva aparent generositat no és una donació 

desinteressada, sinó una inversió per a aconseguir beneficis en el futur. 

De vegades una part del que em mou a una actitud de servei a l'església 

és que busco donar una bona imatge de mi mateix. 

De vegades en la meva actitud humil hi ha una mica de disfressa 

perquè no es noti que soc orgullós. 

De vegades la meva cerca, implícita o explícita, d’agraïment per 

part dels altres és una prova que el meu comportament no ha estat tan 

desinteressat com semblava. 

De vegades si no faig o no dic algunes coses, no és pas (o no és 

només) per no ferir els altres, sinó per no tacar la bona imatge que els 

altres tenen de mi. 

Podria multiplicar els exemples. El fet que a Déu no se li escapi 

res de tot això (“Déu veu en el secret”, diu l’evangeli) justifica encara 

més la importància del seu amor. M'estima malgrat saber que soc més 

imperfecte del que semblo. Però alhora m’hauria d’impulsar a entrar 

més sovint en el meu interior, en el meu secret, per purificar-lo. 

Joan Ferrés Prats 


