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EL CORPUS DE CADA ANY I DE CADA DIA
Diumenge vinent celebrarem la solemnitat del Cos i de la Sang del Senyor. Aquesta festa, fruit
de la pietat medieval occidental, estava prevista pel dijous després de la Santíssima Trinitat,
a fi que quedés clar el ressò del Dijous sant. Celebrar-la en diumenge li lleva aquesta
personalitat, però, ben pensat, potser així queda més clar que, el dia eucarístic per
excel·lència és, sempre, el diumenge.
No va ser fins el segle XIII que un papa belga, Urbà IV, va estendre aquesta festa a tota
l’Església de ritu romà amb la butlla Transiturus, festa que es va anar integrant de forma lenta
i progressiva. Entre nosaltres es tracta d’un dia de molta solemnitat, amb grans processons
pels carrers i que, després d’unes dècades de quasi supressió, ara sembla que tornen a ser
apreciades.
Amb la missa i la processó, Corpus vol subratllar la presència real, substancial, de Crist en el
pa i el vi consagrats. És una invitació a reconèixer aquesta realitat sagrada en cada missa, allí
on un sacerdot, legítimament ordenat, consagra els dons eucarístics. Per això, també,
aquesta festa proclama la necessitat de l’adoració. Si és Crist qui es fa present en el seu
sagrament, la reacció més lògica és que l’adorem. Tanmateix, ens equivocaríem si pensàvem
que, aquesta adoració, s’ha de deixar pel després de la missa, en la custòdia.
El papa Benet XVI ens va recordar, tot citant a sant Agustí, que «la celebració eucarística és,
en si mateixa, l’acte més gran d’adoració de l’Església» (Sacramentum Caritatis 66). Per tant,
existeix una adoració excepcional, fora de la missa, quan posem el pa consagrat a la custòdia,
però la font d’aquesta adoració la trobem en la quotidiana celebració de la missa.
Si celebrem – laics i sacerdots – com cal l’eucaristia, amb una viva consciència de la presència
sacramental del Senyor, viurem cada dia aquest gran moment de l’adoració davant de l’altar.
Això no treu que, un dia a l’any, fem una festa grossa per Corpus, però cal no oblidar mai el
sentit de les coses i la seva proporció. La gran adoració és la mateixa celebració de la missa,
encara que sigui en una senzilla capella d’un dia entre setmana; l’exposició en la custòdia i les
processons venen després, i han d’apuntar a la seva font. Celebrem, doncs, amb actitud
d’adoració, i adorem tot agraint i desitjant l’eucaristia que instituí el Senyor.
Mn. Jaume González Padrós, rector

CARITAS 2022 CORPUS
Cada any, per Corpus, Caritas truca a la nostra porta – com també ho fa per Nadal – a fi de
demanar el nostre ajut solidari perquè ella pugui, així mateix, continuar ajudant els qui ho
passen més malament a la nostra societat. Enguany amb el lema: Som el que donem. Som
amor, ens vol recordar la font del nostre donatiu: l’amor que Déu ens ha manifestat en Jesús
i que hem de convertir en fraternitat envers els que més sofreixen. Siguem, doncs,
generosos.
Cada año, por Corpus Christi, Caritas llama a nuestra puerta, a fin de pedir nuestra ayuda
solidaria para que ella pueda, a su vez, continuar ayudando a aquellos que peor viven en nuestra
sociedad. Este año con el lema: Somos lo que damos. Somos amor, quiere recordarnos la fuente
de nuestra donación: el amor que Dios nos ha manifestado en Jesús y que debemos convertir en
fraternidad con los que más sufren. Seamos, pues, generosos.

ADORACIÓN EUCARÍSTICA
Además de la celebración eucarística, que tendremos en el horario habitual de cada domingo,
durante la tarde del día de Corpus nos dedicaremos a orar ante el Santísimo Sacramento,
compaginando momentos de silencio, de oración devocional y litúrgica. Será de las 18:00h a
las 19:30h. No faltemos a esta cita con el Señor.
A més de la celebració eucarística, que tindrem en l’horari habitual de cada diumenge, durant la
tarda del dia de Corpus, ens dedicarem a pregar davant el Santíssim Sagrament, combinant
moments de silenci, d’oració devocional i litúrgica. Serà a partir de les 18:00h fins a les 19: 30h.
No manquem a aquesta cita amb el Senyor.

OBRES DE MILLORA A LA PARRÒQUIA
Durant aquesta primavera i entrada d’estiu portem a terme algunes obres necessàries de
manteniment. Els dos vitralls laterals de la capella del Santíssim seran reparats ja que
presenten greus defectes en la seva estructura i en els seus materials. A la mateixa capella
s’ha hagut de fer una intervenció a causa d’una avaria elèctrica d’una certa importància. Així
mateix, també s’intervindrà en el pati de la sagristia, sanejant d’humitats les parets,
assegurant les teules del sostre, i pintant, a més de construir un armari on poder guardar
gerros i atuells que es fan servir normalment. Entre tots, cuidem la nostra parròquia.
Durante esta primavera y verano, realizamos algunos trabajos de mantenimiento necesarios.
Las dos vidrieras laterales de la capilla del Santísimo serán reparadas ya que tienen defectos
severos en su estructura y en sus materiales. En la misma capilla, se tuvo que realizar una
intervención debido a una avería eléctrica que revestía una cierta importancia. Además, se
actuará también en el patio de la sacristía, saneando de humedad las paredes, asegurando las
baldosas del techo y la pintura, así como en la construcción de un armario para guardar jarrones
y otros utensilios que normalmente se usan. Juntos, cuidamos de nuestra parroquia.

