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AVUI, DIA 14, DIADA DE CORPUS 

La festa de Corpus és una 

devoció que té els seus 

inicis en el segle XIII amb 

les vivències religioses de 

Juliana de Mont Cornillon, 

a Lieja (Bèlgica). L’any 

1262 es va començar a 

celebrar en aquesta 

diòcesi, i l’any 1316 el 

Papa la va convertir ja en 

una festivitat per a tota 

l’Església. De pocs anys 

després, l’any 1320, es té 

documentació de la 

celebració a Barcelona i a 

Girona. 

      Aquesta devoció 

ressalta la importància de 

l’Eucaristia, com el gran 

do de Jesucrist a la seva Església. Tots els anys, durant la Setmana Santa, l’Església 

celebra el Dijous Sant la institució de l’Eucaristia i del Sacerdoci, en el pòrtic del Tridu 

Pasqual, del Divendres Sant, Dissabte Sant i Diumenge de Resurrecció. L’Eucaristia és el 

fruit de la Pasqua i el sagrament que acompanya sempre la vida de l’Església. Aquesta 

devoció, dues setmanes després d’acabat el temps pasqual, vol insistir en la importància 

de l’Eucaristia en la vida del poble fidel. Sintetitzem en set punts el que és l’Eucaristia: 

1. Memorial de la Pasqua de Jesús: «Feu això, que és el meu memorial» (1Co 

11,24.25), va dir Jesús als seus deixebles en el Darrer Sopar. L’Eucaristia ens uneix 

a la Pasqua de Jesús. 

2. Comunió amb el Cos de Crist: Ens ho recorda la segona lectura d’avui. 

L’Eucaristia és comunió amb el Cos i la Sang de Crist, i per això, també comunió en 

un sol cos, que és l’Església. Per això, quan anem avançant en la iniciació cristiana, 

es parla de rebre la comunió. 

3. Aliment de vida eterna: Ens ho recorda la primer lectura d’avui, Déu alimenta el 

seu poble, com va alimentar el poble d’Israel en el desert amb el mannà. Mengem 

per alimentar-nos, ens alimentem per créixer, creixem per viure. 



4. Fracció del pa: Els primers cristians anomenaven el Sopar del Senyor la Fracció del 

pa, per indicar com el Senyor havia donat la seva vida i, al mateix temps, com 

nosaltres hem de com-partir la nostra vida, en el servei als germans. 

5. Acció de gràcies: Des de principis del segle II se l’anomena eu-kharistia, que vol 

dir: Acció de gràcies. L’Església dona gràcies al Pare unint-se a l’acció de gràcies de 

Jesús. Viure de l’Eucaristia serà viure sempre en l’acció de gràcies. 

6. Presència de Jesús ressuscitat: L’Eucaristia és una de les manifestacions més 

palpables de la realització de la promesa de Jesús: «Jo seré amb vosaltres cada dia 

fins a la fi del món» (Mt 28,20). 

7. Font i cimal de tota la vida cristiana: Aquesta és una frase preciosa del concili 

Vaticà II. Presenta l’Eucaristia com la font de la vida cristiana: tot neix d’aquesta 

presència de Jesús, que ens uneix a ell en la seva entrega i la seva resurrecció. I, al 

mateix temps, l’Eucaristia és el cimal de tota la vida cristiana: creixem gràcies a 

l’Eucaristia i vivim ara ja amb la penyora de la trobada definitiva en el cel, amb Déu 

i amb els nostres germans. 
 

UNA FORMA NOVA PER CELEBRAR EL CORPUS 

Enguany no és possible ni la confecció de catifes, ni la realització d’una processó pels 

carrer. En algunes esglésies es pot fer una processó per l’interior, però en la nostra 

església això no és possible per manca d’espai. Per això, el que farem en aquest Corpus 

serà venerar l’Eucaristia amb la custòdia uns moments després de la celebració de la 

missa. Serà també un record de la importància d’adorar el Santíssim, una devoció que 

hem d’anar recuperant entre nosaltres. 
 

AVUI, DIUMENGE DIA 14, COL·LECTA DE CÀRITAS 

Avui, diumenge dia 14, festivitat de Corpus, hi haurà com de costum la col·lecta per a 

Càritas Diocesana. El lema d’enguany és: «A només dos metres de tu». Ens recorda les 

circumstàncies que estem vivint a causa del coronavirus, que està fent que les necessitats 

en les famílies hagin augmentat molt. El virus ens obliga a mantenir una distància de dos 

metres, però la caritat, el compartir i l’ajuda no la podem deixar distanciada dels nostres 

germans. Compartir és, més que mai, una necessitat. 

    A la porta de l’església hi haurà unes persones per recollir la col·lecta, que va 

destinada íntegrament a Càritas diocesana. 
 

NOUS MEMBRES DEL CONSELL PASTORAL 

En el discerniment de diumenge passat, van ser elegits nous membres del Consell 

Pastoral de la nostra parròquia per tres anys: Amparo Jusmet, Ramón Navío i Lluís 

Sendra. Al mateix temps, el P. Rodolf va nomenar Lola Espejo també com a membre del 

Consell. Gràcies a tots per la seva disponibilitat. 
 

PROPER DIMARTS, DIA 16, REUNIÓ DEL CONSELL PASTORAL 

El proper dimarts, di 16, a la sala central dels locals parroquials, hi haurà la reunió 

constituent del Consell Pastoral, a les 21 h. En aquesta primera reunió es farà l’elecció 

dels membres de la Permanent. 
 

PROPER DIVENDRES, DIA 19, RENOVACIÓ PROMESES SACERDOTALS 

El proper divendres, dia 19, el bisbe Josep Àngel Saiz Meneses presidirà una eucaristia a 

la catedral de Terrassa, a les 12 del migdia, en la qual tots els sacerdots faran la renovació 

dels compromisos sacerdotals que habitualment es fa a la Missa Crismal. Enguany, les 

circumstàncies no ho van permetre. 


