Corpus Christi,
dia d'agraïment i generositat
Lluís Ramis, rector
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El proper diumenge dia 19 de juny l’Església celebra el dia del Corpus Christi, del Cos i la Sang de
Nostre Senyor Jesucrist, entregat i vessada per tots
nosaltres al llarg de la seva vida, però sobretot en la
seva Passió i mort en creu. I l’eucaristia és el memorial
d’aquest lliurament i el do que el Senyor ens fa del seu
Cos i de la seva Sang per tal que l’Església sigui ferment d’amor i d’unitat. No és un premi per als cristians
perfectes, sinó l’aliment habitual dels qui fem camí cap
a la pàtria del cel. Més que pa dels àngels, és pa dels
vianants, provisió per a la travessa que és la nostra
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vida en aquest món.
Ferment d’amor i d’unitat, l’eucaristia reclama al
qui la rep una disposició a estimar. Jesucrist es dona
perquè estima, i no espera altra cosa que una correspondència a aquest amor. I l’amor és aglutinador, expressa i fomenta la unitat. L’Església no és mai tant ella
mateixa com quan s’aplega al voltant de l’altar, talment
aquelles multituds que envoltaven Jesús i, després
d’haver estat alliçonades per ell, contemplaven com les
seves mans multiplicaven el pa que després els apòstols anaven repartint.
L’eucaristia no és un miracle isolat, és el memorial
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de la passió de Jesús. Per això vincula el passat amb el present i el futur.
El passat de la mort i la resurrecció del Senyor, amb tota la seva força
salvadora única, hi és actualitzat: en l’eucaristia rebem, per dir-ho així,
tot el potencial d’amor que portà a Jesús a donar la vida per nosaltres; al
mateix temps, hi trobem, perquè Déu ens la dona, la garantia de la nostra pròpia resurrecció. De la taula de l’eucaristia passarem a la taula del
Regne de Déu. Per la fe creiem que Jesucrist ens ha salvat, per la fe sabem
que Déu és fidel a les seves promeses.
I tot això en un context d’agraïment. Eucaristia vol dir precisament
acció de gràcies. Si la celebrem tan sovint és perquè tota la vida cristiana
ha de ser vida d’agraïment. Jesús vivia d’agraïment. El gest del darrer
sopar no fou únic sinó el punt culminant de tota la seva manera de ser.
Igualment, la vida dels deixebles de Jesucrist estableix una continuïtat
entre l’eucaristia i les altres activitats. Agrair, fer eucaristia de tota la
vida, enclou la capacitat humana de respondre a la bonesa de Déu.
D’aquí ve que la pregària eucarística comença amb una exhortació:
“Donem gràcies al Senyor Déu nostre”, i l’assemblea ratifica l’oportunitat
i el deure d’agrair al Senyor els seus bens, especialment el de la redempció. D’aquí ve també que els fidels responen amb un “Donem gràcies a
Déu” a la invitació de comiat, al terme de la celebració. Havent format
assemblea entorn de l’altar, l’acció de gràcies que és l’activitat humana
enmig del món ja no és només un esdeveniment intimista, individualista. És la manera responsable i personalitzada d’un sentir-se comunitat,
Església.
Cada any l’arquebisbe
celebra el diumenge del
Corpus per la tarda una solemne eucaristia davant la
plaça de la catedral seguida
de la processó del Santíssim
pels carrers propers. Enguany, després de dos anys
sense poder fer-ho per culpa de les mesures restrictives imposades per prevenir
els contagis de coronavirus
SARS-CoV 2, es tornarà a fer
la processó que a més a més
passarà davant de la basílica
de Santa Maria del Pi i també de Sant Jaume. No sabem
a quina hora passarà perquè
una cosa és quan comença la
missa, a les 18:00 i una altra
cosa és quan començarà la
processó. Us aconsellem que
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estigueu vora el Pi cap a les vuit del vespre per poder reverenciar a Nostre Senyor Jesucrist fet eucaristia per nosaltres, i si decidiu anar a la missa
de la catedral, llavors encara serà més fàcil perquè tot vindrà seguit.
També us recordem que el dia del Corpus
es fa a la missa la col·lecta per a Càritas Diocesana —per als pobres que ens envolten— i com
que l’economia del país no marxa gens bé, primer a conseqüència de la pandèmia i després
de la guerra a Ucraïna, i els preus del productes i serveis no paren de pujar, cada vegada hi
ha més gent que necessita de la nostra ajuda.

Exposició del Santíssim
Amb motiu de la solemnitat del Corpus
Christi, tindrem el Santíssim exposat a la capella de la Sang el diumenge 19, des de les
10:15 fins a les 13:00, quan s’acabi la missa.
< Custòdia Major del Pi, Llàtzer de la Castanya, 1587

Un parell de números enrere, us vam presentar les santes i sants que es veneren al Pi, la celebració dels quals s'esqueia en el mes de maig. Ara us passem
els dos primers de juny i en el proper número completarem aquest recull de
santes, sants i advocacions d'aquest sisè mes de l'any.
12 de juny, Sant Onofre: anacoreta del segle iv. Se n'anà al
desert a fer vida eremítica, i hi visqué durant setanta anys,
imitant l'exemple de solitud i privacions del Baptista. Al Pi
és representat en un plafó lateral del retaule de Sant Miquel.
13 de juny, Sant Antoni de Pàdua:
(Lisboa 1195 - Pàdua 1231) fou un
frare franciscà, teòleg i extraordinari
predicador del segle xiii. Patró dels
paletes i treballadors del sector de la
construcció, se li atribueixen diversos
miracles, tant en vida com després de
la seva mort. Al Pi hi té la seva devoció principal a la capella
de Sant Pancraç, tot i que també té imatge a la capella de la
Mare de Déu de la Mercè i a la de Sant Miquel, prova de
l’estesa devoció de que gaudia.
En la propera entrega d'aquest santoral del Pi, Sant
Joan Baptista, el Sagrat Cor de Jesús i Sant Pere i Sant Pau.

Iniciativa per regularitzar persones estrangeres
La Confederació de Càritas Espanyola en què participa Càritas Barcelona, forma part d’una xarxa d’organitzacions de la societat civil que demanarà
al Congrés dels Diputats debatre la proposta sobre la regularització extraordinària de persones estrangeres. Cal recollir 500.000 signatures per tenir prou
pes perquè s’estudiï el tema. A les parròquies i als espais socials de Càritas es
podran demanar els fulls de recollida de signatures que només es poden fer de
manera presencial. Al Pi tenim fulls per signar al cancell d’entrada i a la sagristia (demaneu-los al personal d’atenció turística o als sagristans) i a la tauleta de
la sortida de l’església hi trobareu uns fulletons amb més informació.

Missa funeral de Mn. Ferran Singla
Com vam comunicar en el full parroquial número 839, el 29 de març va
morir el qui va ser durant uns quants anys diaca de la nostra parròquia, Mn.
Ferran Singla; ara us informem que el divendres 17 de juny a les 19:00 celebrarem la missa funeral per l’etern repòs de la seva ànima.
Horari actual de misses
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