Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 28Matí.-No hi ha missa.
Vespre (festiva) 20h: Miquel Siñol (6è. aniversari), esposa Lola, fill
Hermenegild i neboda Núria / esposos Josep Badosa i Carme Sagristà /
Narcís Esteve, Camila Recasens, Gertrudis Esteve i Ramona
Recasens./Esposos Joan Matas i Annita Ferrés
Diumenge dia 29.- EL COS I LA SANG DE CRIST (CORPUS)
9h.- Concepció Ferrés / Saturnino Belmonte Ibáñez (10 aniv.) / Ventura
Martínez García (1r. aniversari).
12h.- Missa.
18h.- Francesc Folqué i Concepció Nicolau / Joan Marcè Rigol. Intenció
particular / Joan Saperas i esposa Benita / Miquel Via i esposa Dolors.
Esposos: Vicenç i Carme, i Joan i Eulàlia.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 30.- Sant Ferran, rei
Vespre.- Bienvenido y Mercedes./ Ramon Estévez Tolosa.
Dimarts dia31.- La Visitació de la Mare de Déu
Matí.-Missa
Vespre-Missa
Dimecres dia1.- Sant Justí, màrtir
Matí.-Esposos Martí i Úrsula.
Vespre- Missa
Dijous dia2.- Sant Marcel·lí i Sant Pere, màrtirs
Matí.- Missa
Vespre.-Missa
Divendres dia3.-SAGRAT COR DE JESÚS
Matí.Vespre.- Acció de gràcies 27 anys casats.
Dissabte dia4.- El Cor Immaculat de la Verge Maria
Matí.-No hi ha missa.
Vespre (festiva) 20h.- Francisco Roldán Sánchez (1 mes)./ Joaquim Boada
Llinàs. Julián García i Maria Bruno.
Diumenge dia 5.- DIUMENGE X DE DURANT L’ANY. Sant bonifaci.
9h.-Família Planas Tuset
12h.-Jaume Caparà Cardús (17 aniv.). Agustí Castells i Montserrat Roca.
Joaquim Urpines./ Josep Ferrés Ferrés (84 anys).
18h.- Joan Rusinés Pi./ Josep Simon Torelló. Difunts Torredemer Roig.
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SOLEMNITAT DEL COS I LA SANG DE CRIST29 DE MAIG DE 2016.
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“VOSALTRES SOU EL COS DE CRIST I
CADASCUN FORMEU ELS SEUS MEMBRES”
El títol que encapçala aquest escrit és tret d’unes paraules de
la carta de Sant Pau als cristians de Corint: 1 Cor 12, 27. El
Cos de Crist que rebem en l’Eucaristia i el Cos de Crist que
som els cristians van íntimament units. Fins al punt que, com
diuen els pares de l’Església, “l’Eucaristia fa l’Església i
l’Església fa l’Eucaristia”. Anem a rebre el Cos de Crist per
convertir-nos, tots els qui el rebem, en Cos de Crist.
No ens estranyi, doncs, que la celebració del Cos de Crist
(Corpus Christi) vagi estretament unida a la celebració del Dia
de la Caritat. No ens estranyi que la veneració de l’Eucaristia
no la separem de la Caritat. Primer perquè és el sagrament
que màximament expressa la caritat de Crist: “és el meu cos
entregat per vosaltres”. I en segon lloc perquè aquest amor
de Crist acollit s’expressa en la caritat vers els germans: ho
diu Sant Joan en la seva carta: “si Déu ens ha estimat tant,
també nosaltres ens hem d’estimar els uns als altres”(1Jn 4,11).
Venerar el Cos de Crist és el que fem en la solemnitat del Corpus:
homenatjar, agrair, adorar el Santíssim sagrament. L’element exterior
- processó, flors, catifa, cants de festa, encens...- sempre ha de ser
expressió d’una realitat interior, sense la qual tot el que és exterior és
quincalla. La realitat interior és que “els autèntics adoradors adoraran
en Esperit i en veritat” (Jn. 4, 23). Ens hem de preguntar si avui hem

perdut la dimensió d’adoració envers l’Eucaristia. ¿Tractem amb
lleugeresa les coses sagrades? ¿i el silenci i recolliment en
l’Església?¿tenim un estil de fer “barrip-barrap” en el culte?¿com vivim
el moment de la consagració, quina reverència tenim davant les
espècies eucarístiques?¿amb quina
devoció ens acostem a
combregar...? No és el més important, segurament, però indica una
finor envers allò que estimem i agraïm.
Però venerar el Cos de Crist és també venerar i estimar el germà que
tinc el costat, principalment si és pobre i necessita la meva ajuda.
Podríem ser molt primmirats en la litúrgia i molt barruers en la
solidaritat amb els pobres. I aquests també són el Cos de Crist que cal
venerar, respectar, acollir. Per això no és estrany que el dia de Corpus
se l’anomeni també el dia de la Caritat, i se’ns demani que fem una
col·lecta substanciosa pels pobres, a través de Càritas.
Mn. Anton Roca

ACTIVITATS
AVUI, DIA DE CORPUS:
COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA DE CÀRITAS DIOCESANA
CONDOLENÇA
La donem als familiars de Dolores Campos Ulloa, de 78 anys, que
morí el passat dia 23. Descansi en la pau del Senyor.
HAN REBUT EL SAGRAMENT DEL BAPTISME
Dia 21: Marta Ramos Pulido i Àlex Sánchez Casas.
Dia 22: Geray García Pérez, César Flores García i Nikol Groh
Sánchez.
Dia 28: Adrián Martínez Garzón, Martina Granados Cortés i Ismael
Serrano Maldonado.
L’Església de Déu els rep amb molta alegria i pregaperquè amb
l’ajuda de les seves famílies segueixin el camí de lafe.
CASAMENTS MES DE JUNY
Dia 4, aquí:Daniel Herranz Palma amb Noèlia Jiménez Serrano.
Dia 23, a la Seu de Manresa:
Pedro Javier Muñoz Alcalà amb Cristina Hernández Rubio.
Dia 25, aquí:David Martín Jiménez amb Cristina Roig Viladoms.
Preguem per ells i perquè siguin ben feliços en la seva vida
matrimonial.

FI DE CURS DELS NENS QUE HAN FET LA PRIMERA
COMUNIÓ: Demà, dilluns, a les 6 de la tarda al Casal parroquial.
INSCRIPCIÓ PER ANAR A LA PEREGRINACIÓ DIOCESANA
A LOURDES:Continua la inscripció les dues pròximes setmanes,
els dilluns i dijous, de 20,30 a 21,30 al despatx parroquial.

CORPUS CHRISTI:L’EUCARISTIA COM A CONVIT
Avui és tan clar com en els orígens del cristianisme per què Jesús va
triar un àpat per celebrar la seva presència entre nosaltres. A les grans
diades les famílies s’apleguen al voltant d’una taula. Els homes de
negocis preparen els acords i contractes al voltant d’una taula. Totes
les visites de caps d’Estat i de grans jerarques culminen en un banquet
oficial.
A l’àmbit social passa el mateix. Les festes d’iniciació (la Primera
Comunió, els casaments, la majoria d’edat) s’organitzen al voltant d’un
àpat. Quan s’aprecia a algú o es vol iniciar amb algú una relació més
propera, se’l convida a dinar o a sopar.
Aquests costums s’han practicat al llarg de tota la Història i es
practiquen a totes les cultures, des dels Mars del Sud fins a
Groenlàndia. I no són patrimoni exclusiu dels éssers humans. Es
manifesten també en els primats superiors.
Els àpats acompleixen una doble funció. Són expressió d’uns
sentiments positius entre les persones, d’uns lligams afectius entre
elles, i alhora són una oportunitat per intensificar aquests sentiments,
per reforçar els lligams, per estrènyer les relacions. És a dir, expressen i
alhora reforcen o potencien uns vincles afectius.
És significativa al respecte l'etimologia de la paraula convit. Prové del
llatí, de cum-vivere. En el convit compartim el viure, convivim. No és
estrany que totes les cultures hagin triat per conviure, per compartir la
vida, un acte en el que compartim el que ens dóna la vida.
Per als cristians no és només a la festa del Corpus. Cada Eucaristia és
una oportunitat per expressar els nostres vincles afectius amb Jesús i
amb la comunitat cristiana. Però també és una oportunitat per reforçar
el nostre compromís amb Déu i amb els altres, amb la comunitat
cristiana i amb la societat en general.
Joan Ferrés i Prats

