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SOLEMNITAT DEL COS I DE LA SANG DE CRIST (CORPUS) 

 
És bo que, avui, recordem el missatge més essencial que ens arriba amb la solemnitat 
litúrgica que celebrem: el Corpus.  
 
Aquesta festa, que va ser estesa el 1264 pel papa Urbà IV a tota l’Església llatina, va 
representar, d’una banda, una resposta de fe i de culte davant les doctrines errònies que 
circulaven sobre el misteri de la presència de real de Crist en l’Eucaristia. I, d’altra banda, va 
ser el punt culminant d’un moviment de devoció fervorosa envers el Santíssim Sagrament.  
De la festa de Corpus en van sorgir diverses formes de pietat litúrgica. Entre elles, la 
processó, que, ens segons quins llocs, es fa pels carrers. 
 
La solemnitat de Corpus ens ajuda a comprendre més profundament les relacions entre 
l’Eucaristia i la vida quotidiana. L’espiritualitat eucarística inclou la vida sencera:  
 

Corpus és renovar la nostra fe en la presència real de Crist en la seva Església, 
especialment, en les espècies del pa i del vi: “En la celebració de l’Eucaristia es palesen 
gradualment aquelles formes en les quals Crist es fa present en la seva Església. En primer 
lloc és present enmig de l’assemblea dels fidels congregada en el seu nom; és present en la 
seva paraula; és present en la persona del ministre; és present, per fi, sobretot, en les 
espècies eucarístiques: una presència, aquesta, absolutament singular, perquè en el 
sagrament de l’Eucaristia Crist hi és present tot ell i en la seva plena integritat, Déu i home”.  
 

Corpus és adoració del Santíssim Sagrament en la processó: la processó  
“perllonga la celebració de l’Eucaristia de manera que el poble cristià dóna testimoni públic 
de fe i de pietat envers el Santíssim Sagrament” i “ajuda els fidels a sentir-se Poble de Déu 
que camina amb el seu Senyor”.  
 

Corpus és comunió: l’Eucaristia és font de la unitat eclesial i, alhora, la seva 
màxima manifestació. En cada santa missa ens sentim interpel�lats per l’ideal de comunió 
que el llibre dels Fets dels Apòstols presenta com a model per a l’Església de tots els temps. 
Diu Benet XVI: “Crist, per la missa, reforça la comunió entre els germans i, de manera 
particular, dóna pressa els que estan enfrontats perquè accelerin la seva reconciliació obrint-
se al diàleg i al compromís per la justícia. (…) Qui participa en l’Eucaristia ha d’entossudir-se 
a construir la pau al nostre món marcat per tantes violències i guerres i de manera 
particular, avui, pel terrorisme, la corrupció econòmica i l’explotació sexual”.   
 

Corpus és missió: Els dos deixebles d’Emaús, després d’haver reconegut el Senyor, 
es van aixecar de taula per anar a comunicar el que havien vist i sentit. Quan s’ha tingut 
l’experiència del Ressuscitat, no es pot guardar l’alegria només per a un mateix.  
   
Disposem-nos, doncs, a celebrar la solemnitat de Corpus acollint amb molta fe el seu 
missatge i les exigències que se’n deriven per a la nostra vida eclesial i social.    

        
El mossèn  

 
 



MISSA ELS DIES FEINERS DURANT L’ESTIU 
 

Durant els mesos de JULIOL, AGOST I, potser també el SETEMBRE, se celebrarà la missa cada 
dia a dos quarts de vuit del vespre. 
A un quart de vuit del vespre hi haurà el rés del sant Rosari.  
 
 
AGENDA 
 
INTENCIONS DE MISSES: Dissabte, dia 25: pels difunts de la parròquia; diumenge, dia 26: per 
Josep i Raimunda, difunts; dijous, dia 30: pels difunts de la parròquia;  
Mes de JULIOL: divendres, dia 1: en acció de gràcies per les activitats del Casal “Flor del 
Montseny” i en sufragi dels socis que han mort durant l’any; dissabte, dia 2: per les 
intencions del donant; diumenge, dia 3: pel poble de Viladrau.  
 
INFORMACIONS 
 
DIVENDRES, DIA  1 DE JULIOL: a les 6 de la tarda, se celebrarà una missa en acció de gràcies  
per les activitats del Casal “Flor del Montseny” i  en sufragi dels socis que han mort durant l’any.  
 
60è ANIVERSARI DE L’ORDENACIÓ SACERDOTAL DEL SANT PARE. Amb motiu d’aquest 
aniversari el Sant Pare ha demanat que, des del 20 de juny fins l’1 de juliol, preguem, sobretot en 
l’adoració eucarística, per la santificació dels preveres i per a obtenir el do de noves i santes 
vocacions.   
 
 
DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES: 10,00 euros. Fins el dia d’avui s’han recollit: 6.967,74 euros. 
Moltes gràcies. 
 
 

ELS OBJECTES LITÚRGICS D’ORFEBRERIA QUE TENIM EXPOSATS 

LA CUSTÒDIA 

Custòdia de plata sobredaurada de planta oval feta, 
aproximadament, a finals del segle XVIII o a principis del segle 
XIX. A banda i banda de la base s’hi poden distingir dos grans 
objectes de la passió repussats: la llanterna i el rentamans 
amb dos flagells penjats. L’ostensori està centrat per un estoig 
circular de vidre (vericle), encerclat per dues bandes de 
pedreria. D'aquí parteixen diversos feixos de raigs de longitud 
desigual, els més llargs dels quals estan coberts també amb 
pedreria. Envoltant el vericle hi ha  rostres de querubins alats. 
Aquest tipus d’objecte de culte d’orfebreria, la custòdia -que 
rep també el nom d’ostensori-  va aparèixer al s. XIII: està 
destinat a exposar-hi l’eucaristia per a l’adoració dels fidels. Es 
posa a sobre l’altar en els moments d’adoració silenciosa. La 
custòdia és portada també en processó solemne, per exemple 
del dia de Corpus. Pot tenir diverses formes, durant bastant 
temps va prevaldre la forma de torra. Però, avui dia, la forma 
més extesa és la d’un sol, és a dir, en forma de disc més o 
menys treballat, generalment envoltat de raigs, al centre del 
qual hi ha situat el vericle de vidre que conté la sagrada forma. 
Tot plegat s’aguanta sobre un peu que serveix per agafar-la. 
Davant la custòdia ens hi posem de genolls o profundament inclinats per expressar de fer-
nos petits davant l’Altíssim, davant el Senyor. Fer genuflexió davant la custòdia expressa la 
fe en la presència real  del Senyor Jesús en el Sagrament de l’altar. Agenollar-nos davant de 
l’Eucarsitia ens educa per no prostar-nos davant els ídols fets per mans d’home i ens sosté 
per obeir amb fidelitat, docilitat i veneració, aquell a qui reconeixem com a únic Senyor de 
l’Església.   


