
 

 

PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ DE VILADRAU 
DIUMENGE DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT -19 de juny del 2011-  

Full parroquial n. 77 

 
DIUMENGE VINENT, SOLEMNITAT DE CORPUS 

 
Els més grans recordem perfectament la festassa que es feia el dia de Corpus 
en tots els nostres pobles: la missa, carrers enramats, altars, catifes de flors, la 

processó pels carrers  i tot es feia, aquest dia, en honor del Santíssim 
Sagrament. Avui dia, i des de fa força anys, en la gran majoria dels nostres 
pobles, la solemnitat de Corpus ha perdut vigor, fins i tot entre els fidels 

cristians.   
 

Recentment el sant Pare Benet XVI, en l’exhortació apostòlica “Sagrament de la 
caritat” escrivia:  “L’adoració eucarística no és sinó la continuació òbvia de la 
celebració eucarística, la qual és en ella mateixa l’acte més gran d’adoració de 

l’Església. Rebre l’Eucaristia significa adorar el que rebem. (...) L’adoració fora 
de la santa Missa prolonga i intensifica el que ha esdevingut en la mateixa 
celebració litúrgica” (n. 66). I el papa afegia: “Recomano ardentment als 

Pastors de l’Església i al Poble de Déu la pràctica de l’adoració eucarística, tant 
personal com comunitària” (n. 67)”. I en subratllava la importància: “La relació 
personal que cada fidel estableix amb Jesús, present en l’Eucaristia, el posa 

sempre en contacte amb tota la comunió eclesial, fent que prengui consciència 
de la seva pertinença al Cos de Crist” (n. 68). Per tant, en la vida de fe del fidel 
cristià l’adoració eucarística hi hauria d’ocupar un lloc.    

 
Per això el Papa Benet XVI insisteix: “A més de convidar els fidels a trobar 
personalment temps per estar en oració davant el Sagrament de l’altar, demano 

a les parròquies i a altres grups eclesials que promoguin moments d’adoració 
comunitària” (n. 68).  El dia de Corpus és potser el dia més escaient per acollir i 
fer cas d’aquestes paraules del Papa: diumenge vinent, doncs, tots els qui 

vulgueu i pugueu tindreu la possibilitat, després de la celebració de l’eucaristia, 
de dedicar una estona a fer adoració comunitària del Santíssim Sagrament. 

També, qui vulgui i pugui, pot participar, a  la tarda del diumenge,  en la missa 
que se celebra a la catedral de Vic i en la processó que, tot seguit, es fa per 
alguns carrers del casc antic de la ciutat. La processó perllonga la celebració de 

l’Eucaristia i “el poble cristià dóna testimoni públic de fe i de pietat envers el 
Santíssim Sagrament”.    
  

Queda clar, doncs, que l’adoració eucarística, en les seves diverses formes, és 
quelcom que s’ha de promoure. I cadascú s’ha “d’apuntar” a aquella forma 
d’adoració eucarística amb la qual se sent més identificat o a totes i, en tot cas, 

sense menystenir-ne cap. L’important és el fons -l’adoració-  no la forma -les 
diverses modalitats de pietat eucarística-. En general, en les nostres parròquies, 
ara com ara i per dir-ho així,  devem moltes hores de companyia al Senyor. 



L’adoració, tant personal com comunitària, no és pas que la practiquem gaire. 

Potser és que anem massa atrafegats i no acabem de trobar el moment d’estar 
amb el Senyor realment present en el Santíssim Sagrament. 
 

Una de les missions dels cristians és donar testimoni de la presència de Déu en 
el món, en la societat, en el nostre poble. I aquesta missió no la podrem 
complir bé si, primer, nosaltres mateixos no estem plens d’aquesta presència de 

Déu. I hom s’omple de Déu buscant espais de silenci i de pregària, escoltant 
atentament la Paraula de Déu i meditant-la, celebrant els sagraments de 
l’Església, en el compromís actiu a favor de l’edificació d’una societat més 

equitativa i fraterna i, també és clar, practicant l’adoració eucarística en alguna 
de les seves diverses formes (la participació activa i piadosa en la missa, 
l’oració personal davant del Santíssim, la participació en les processons 

eucarístiques...) o en totes.          
 

El mossèn 

________________________________________________________________ 
 

 

DIA 26 DE JUNY:   
SOLEMNITAT DEL COS I LA SANG DE CRIST (CORPUS)  

 
A les 12 del migdia: missa. 

Tot seguit, després de la missa: Adoració eucarística. 

(Farem servir la custòdia que tenim exposada a les vitrines del baptisteri). 
 

 

AGENDA 
 
INTENCIONS DE MISSES: dissabte, dia 18: per Teresa Colomer i Sadurní, 

difunta; dia 19 de juny: Miquel Griera i Crivillers, difunt; dijous, dia 23: pels 
difunts de la parròquia; dissabte, dia 25: pels difunts de la parròquia; 
diumenge, dia 26: per Josep i Raimunda, difunts.  

 
INFORMACIONS 
 

DEFUNCIÓ: Dilluns passat, dia 13 de juny, a les 10 del matí, vam celebrar la missa 
exequial per AGUSTINA EXPÓSITO SUÑÉ, de 74 anys d’edat, que havia mort a 
l’hospital de la Santa Creu de Vic el dia 11 del juny del 2011. Doneu-li, Senyor, el repòs 

etern. 
 
COL·LECTA FUNERAL: en la missa exequial per Agustina Expósito i Suñé, celebrada 

dilluns passats, es van recollir 117,20 euros. Tornem a recordar que aquesta quantitat 
es reparteix en tres parts iguals: una part, per misses pels difunts de la parròquia; una 
altra part per les necessitats de la parròquia; i una altra part, dividida en dues parts 

iguals, per Càritas i Mans Unides.     
 
 

DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES: 100,00; 20,00; 20,00; 10,00; 8,50 
euros. Fins el dia d’avui s’han recollit: 6.957,74 euros. Moltes gràcies. 


