
DIUMENGE DE CORPUS“C”:  19 de Juny de 2022  

Avui celebrem la festa del Corpus, dia en què contemplem el misteri de l’Eucaristia, la presència 

de Jesús en nosaltres i en el nostre món.  Jesús, abans de morir, reunit amb els seus deixebles, va 

prendre pa i vi, els el va repetir tot dient que allò era el seu cos i la seva sang. Així ens ho ha explicat 

Sant Pau a la segona lectura que hem escoltat. I Jesús hi afegirà que cada vegada  que repetim això, 

recordem i el fem present a Ell, entre nosaltres i en el nostre món, al mateix temps que se’ns dóna 

com aliment. Aquesta presència de Jesús es fa en signes senzills i quotidians, com són el pa i el vi. 

Combregar, rebre l’Eucaristia és rebre l’aliment que enforteix la nostra fe i ens anima a no defallir 

davant les dificultats i entrebancs de la vida.  

Si bé el dia de Dijous Sant recordem especialment el fet que Jesús instituís l’Eucaristia, avui, en el 

dia de Corpus, fixem la mirada en l’aspecte de la presència de Jesús que es queda entre nosaltres. 

Després de la missa,  el pa consagrat, on creiem que hi és present Jesús, després de combregar, el 

guardem, reservem en el sagrari. Aquesta reserva té una primera finalitat: poder portar la comunió, 

el cos de Crist, a aquelles persones que no han pogut venir a la missa, a causa de l’edat, la malaltia o 

d’altres impediments. Aquesta reserva de Jesús al sagrari  també és per la pregària i l’adoració perso-

nal i comunitària. La festa del Corpus accentua aquesta presència, l’adoració personal i comunitària. 

És en aquesta línia on cal situar les processons del dia de Corpus. 

Un tercer aspecte lligat a la festa d’avui és la CARITAT. Jesús es queda entre nosaltres en el pa de 

l’Eucaristia i ens diu que ens hem d’estimar. Hem vist a l’Evangeli com Jesús multiplica el pa i d’a-

questa manera la gent pot menjar i atipar-se. Entre la generositat d’uns, la col·laboració d’altres, es 

produeix el miracle que tots puguin menjar i que encara els en sobri.  Avui l’església, des de Càritas, 

intenta fer realitat els desitjos de Jesús, de viure estimant-nos. Entre la generositat de moltes perso-

nes i la col·laboració de molts voluntaris, Càritas alleuja el sofriment i les necessitats d’una part de la 

població. Des de Càritas s’intenta ser esperança, ser amor, ser justícia. Tot això s’aconsegueix mirant 

els altres amb tendresa, escoltant amb paciència, cuidant la fragilitat i compartint amb generositat. 

Càritas vol ser també un far encès que denuncia la incoherència que genera la injustícia. 

Avui, agraïm la presència de Jesús, lloem-lo i donem-li gràcies. No ens oblidem dels necessitats i que 

la presència de Jesús, avui més que mai, ens esperoni a ser generosos i solidaris.  

.    



LA MISERICÒRDIA DIVINA  
I LA MISERICÒRDIA HUMANA  

Benaurats els misericordiosos, perquè obtindran misericòrdia. Dolça és la 

paraula «misericòrdia», germans estimadíssims; i si el nom ja és tan dolç, 

¿com no ho serà més la cosa mateixa? Tots els homes la desitgen, però, per 

desgràcia, no tots obren de manera que se'n facin dignes; tots desitgen rebre 

misericòrdia, però pocs volen tractar amb misericòrdia els altres. 

Oh home, ¿amb quina cara t'atreveixes a demanar allò que et resisteixes a 

donar? El qui vol rebre misericòrdia en el cel cal que la practiqui aquí a la 

terra. Per això, germans estimadíssims, ja que tots desitgem la misericòrdia, 

actuem de manera que ella arribi a ser el nostre advocat en aquest món, per

què ens alliberi després en el futur. Perquè hi ha una misericòrdia en el cel, a 

la qual s'arriba per la misericòrdia d'aquí, a la terra. Diu, en efecte l'Escriptu

ra: La vostra misericòrdia, Senyor, s'eleva fins al cel. 

Hi ha, doncs, una misericòrdia terrenal i humana, una altre de celestial i di

vina. ¿Quina és la misericòrdia humana? La que consisteix a atendre la mi

sèria dels pobres. ¿Quina és la misericòrdia divina? Sens dubte, la que con

sisteix en el perdó dels pecats. Tot el que dóna la misericòrdia humana en 

aquest temps de pelegrinatge, li ho restitueix després la misericòrdia divina 

en la pàtria definitiva. Déu, en aquest món, pateix fred i fam en la persona 

de tots els pobres, tal com ell mateix afirmà: Allò que fèieu a cadascun d'a

quests germans meus, per petit que fos, m'ho fèieu a mi. El mateix Déu que 

es digna a donar en el cel, vol rebre en aquesta terra. 

¿Com som, nosaltres, que quan Déu ens dóna volem rebre, però quan ens 

demana no li volem donar? Perquè quan un pobre passa fam és Crist qui 

passa necessitat, com ell mateix afirmà: Vaig tenir fam, i no em donàreu de 

menjar. No apartis, doncs, la teva mirada de la misèria dels pobres, si vols 

esperar confiat el perdó dels pecats. Ara, germans, Crist passa fam, és ell qui 

es digna a patir fam i set en la persona de tots els pobres; i el que rebi aquí a 

la terra ho retornarà després en el cel. 

Us pregunto, germans, ¿què voleu o què cerqueu quan veniu a l'església? 

Ben cert, la misericòrdia. Practiqueu, doncs, la misericòrdia terrenal i rebreu 

la misericòrdia celestial. El pobre et demana a tu, i tu demanes a Déu; ell et 

demana un tros de pa, tu demanes la vida eterna. Dóna a l'indigent, i merei

xeràs rebre de Crist, ja que ell ha dit: Doneu, i se us donarà. No comprenc 

com goses a esperar rebre, si tu et negues a donar. Per això, quan vingueu a 

l'església, doneu almoina als pobres segons les vostres possibilitats. 
 

(Dels Sermons de sant Cesari d'Arles, bisbe , segle VI (Sermó 25, 1: CCL 103, 111-112) 

19 de juny de 2022 

AVUI ÉS LA FESTA DE CORPUS, DIA DE LA CARITAT 

COL·LECTA DESTINADA A CÀRITAS 

SI L’AMOR T’ESCOLLÍS 
Si l'amor et triés i es dignés 
arribar fins a la teva porta  

per ser el teu hoste,  

compte amb obrir-lo i convidar-lo, 
si vols ser feliç com eres abans! 

Perquè no entra sol:  

després d'ell venen  

els àngels de la boira  

el teu hoste solitari, 
somia amb els fracassats i  

els desposseïts amb els tristos  

i amb el dolor infinit de la vida. 
Despertarà en tu desitjos  

que mai podràs oblidar, 
et mostrarà estrelles 

que mai havies vist abans; 
et farà compartir,  

d'ara endavant el pes de la seva 
tristesa divina sobre el món. 

Vares ser espavilat per no obrir-lo!  

i, no obstant això,  

que n’ets de pobre,  

si el vas tirar fora  

d'un cop de porta! 
 

Sidney Rosey Lysagth 
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En les misses del 20  al  26 de  juny de 2022   pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

HAN MORT I HEM PREGAT PER  
 

Dolors Vilà Oliveras, de 94 anys 
Carme Noguer Comas, de  84 anys 
Josep Maria Ros Badruna, de 92 anys 
Miquel Boix Vilardell, de  82 anys 
Joan Roura Expósito, de 86 anys 
 
 

Dilluns 8 v Montse Quintanas Teixidor;  7 t. Josep Coll Estany 

Dimarts 8 v Lluís Sitjà 7 t. Josep Prat 

Dimecres 8 v Pels qui peregrinen  a Lourdes 7 t. Ànimes 

Dijous 8 v Tots els difunts  7 t. Ànimes 

Divendres  8 v Intenció particular; Mercè Ribas Vilà 7 t.  Ànimes 

Dissabte 8 v Joan Puigdevall  7 t. 
Joan Frigola Coromina;  

Ramon Soler 

Diumenge  

10 m.  Intenció Particular;  Gna. Assumpció;   

11 m. Pere Pagès i Jovita Heras 12 

Intencio Particular; Enriqueta Ramió i Antoni Riera. 
Lluís Genover; Mn. Josep Mª Amich; Pere Colomer 

Badia; Gaspar Colomer Sarquella; Miquel Batlle Sar-
quella; Miquel Hugas Sarquella; Pere Grivé Teixidor; 

Pere Teixidor Soler i Joaquim Grivé Busquets;  

8 v.  Comunitat Parroquial  

AVUI, FESTA DE CORPUS:  

A l’església de Santa Maria, a 1/4 de 8 de la 
tarda, hi haurà una vetlla de pregària amb ex-

posició del Santíssim.  

REUNIÓ DEL CONSELL PASTORAL. 

La pandèmia de la Covid va dificultar  les tro-

bades i reunions.  És per això que al llarg de 
dos anys no es va poder reunir presencialment 
el Consell pastoral. Dijous passat es varen re-

cuperar les trobades. 

FESTA DE SANT JOAN: 

La celebrem divendres, 24 de juny. Tot i ser 
festa laboral no és festa de precepte. Per 
aquest motiu les  misses a Banyoles seran com 

els dies feines. 

PEREGRINACIÓ A LOURDES: 

Del 23 al 27 de Juny es fa la peregrinació Dio-
cesana de l’Hospitalitat a Lourdes. De l'arxi-
prestat de Banyoles hi participen un total de 

48 persones: 8 malalts, 40 brancadiers, infer-
meres i peregrins. 

Degut a la pandèmia de la Covid els anys 2020 

i 2021 no es va poder fer aquesta peregrinació. 

PREGÀRIA 

Senyor, Tu ho ets tot per a mi: si desitjo 

guarir les meves ferides, ets el metge; si 

necessito alimentar-me, ets menjar; si 

necessito ajuda, ets força; si m’oprimei-

xen les culpes, ets perdó; si temo la mort, 

ets vida; si desitjo el cel, ets camí; si 

m’envaeixen les tenebres, ets llum. 

(Sant Ambrós) 


