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A més de la fam física, l'home té una altra fam, una fam que no pot saciar amb
l'aliment ordinari. És la fam de vida, la fam d'amor, la fam d'eternitat. I el signe
del mannà -com tota l'experiència de l’èxode- contenia en ella mateixa també
aquesta dimensió: era figura d'un aliment que satisfà aquesta profunda fam que
hi ha en l'home. Jesús ens dóna aquest aliment; és més, Ell mateix és el pa viu
que dóna la vida al món (cf. Jn 6, 51). El seu cos és el veritable aliment sota
l'espècie del pa, la seva Sang és la veritable beguda sota l'espècie del vi. No és
un simple aliment amb el qual podem sadollar el nostre cos, com el mannà; el
Cos de Crist és el pa dels últims temps, que és capaç de donar vida, i vida eterna,
perquè l'essència d'aquest pa és l'Amor.
En l'Eucaristia es comunica l'amor del Senyor per nosaltres: un amor tan gran
que ens nodreix d’ell mateix; un amor gratuït, sempre a disposició de qualsevol
persona famolenca i que necessita refer les pròpies forces. Viure l'experiència
de la fe vol dir deixar-se alimentar pel Senyor i construir la pròpia existència no
sobre els béns materials, sinó sobre la realitat que no es marceix: els dons de
Déu, la seva Paraula i el seu Cos.
Si mirem al nostre voltant, ens adonem que hi ha moltes ofertes d'aliment que
no vénen del Senyor i que aparentment poden satisfer més. Alguns es nodreixen
amb els diners, altres amb l'èxit i la vanitat, altres amb el poder i l'orgull. Però
l'aliment que ens nodreix veritablement i que ens sadolla és només el que ens
dóna el Senyor. L'aliment que ens ofereix el Senyor és diferent dels altres, i potser
no ens sembla tan gustós com alguns menjars que ens ofereix el món. Llavors
somiem amb altres menjars, com els jueus en el desert, que enyoraven la carn
i les cebes que menjaven a Egipte, però oblidaven que aquests aliments els
menjaven a la taula de l'esclavitud. Ells, en aquests moments de temptació,
tenien memòria, però una memòria malalta, una memòria selectiva. Una memòria
esclava, no lliure.
Cadascú de nosaltres, avui, es pot preguntar: I jo, on vull menjar?; en quina taula
vull alimentar-me?:a la taula del Senyor?; o potser somnio amb menjar àpats
suculents, però en l'esclavitud? A més, cada un de nosaltres pot preguntar-se
també: ¿Quina és la meva memòria: la del Senyor que em salva, o la de l'all i
les cebes de l'esclavitud? ¿Amb quina memòria sadollo la meva ànima?
El Pare ens diu: «T'he alimentat amb el mannà que tu no coneixies». Recuperem
doncs la memòria. Aquesta és la nostra tasca: recuperar la memòria. I aprenguem
a reconèixer el pa fals que enganya i corromp, perquè és fruit de l'egoisme, de
l'autosuficiència i del pecat.
S. S. Francesc, homilia en la solemnitat del Corpus Christi (2014)

SOLEMNITAT DEL CORPUS CHRISTI 7 de juny
A partir de les 12 del migdia: confecció de les catifes florals.
A les 7 de la tarda: Missa a la catedral presidida per Mons. Josep Àngel
Saiz Meneses, bisbe de Terrassa.
A les 8 del vespre: processó de Corpus pels carrers.

celebracions
◗ Celebració comunitària de la Unció dels Malalts.
Aquest diumenge té lloc la celebració comunitària
de la Unció dels Malalts, durant la celebració de
l’Eucaristia de les 12 del migdia. Prèviament, a partir
de les 11 del matí, les persones que rebran el
sagrament podran confessar-se i preparar-se espiritualment amb l’ajut dels mossens.
◗ Missa d’aniversari de Mn. Cima. Dissabte vinent,
dia 13 de juny, a les 12 del migdia, tindrà lloc a
Gisclareny la Missa amb motiu del XV aniversari del
traspàs de Mn. Francesc Cima i Garrigó.
◗ Casament. Dissabte que ve, dia 13 de juny, a 2/4
d'1 del migdia, contrauran matrimoni Hèctor Pérez
Ochoa i Rosanna Bishop Amendola.
◗ XI Aniversari de la creació de la diòcesi. El dilluns
dia 15 de juny s’escau l’onzè aniversari de la creació
de la diòcesi i l’elevació a la dignitat de Catedral del
nostre temple. Va ser sant Joan Pau II amb la butlla
Christifidelium salutem qui erigí la nova diòcesi de
Terrassa el 15 de juny de 2004. Preguem especialment aquest dia pel nostre bisbe, Josep Àngel, pel
seu bisbe auxiliar, Salvador, i per tots els preveres,
diaques, religiosos i laics de la diòcesi.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 1 de juny, en
la Missa de les 8 del vespre, es va pregar per l’etern
descans del nostre germà difunt Anselm Clotet
Parcerisa. Al cel sigui.

SOLEMNITAT DEL SAGRAT COR DE JESÚS
El divendres dia 12 de juny l’Església celebra enguany
la festa del Sagrat Cor de Jesús. L’Apostolat de
l’Oració de la nostra parròquia ha organitzat els
següents actes amb motiu d’aquesta festa:
- a les 5 de la tarda: Exposició del Santíssim
Sagrament
- a les 7 del vespre: Vespres, acte de consagració
al Sagrat Cor, benedicció i reserva
- a les 8 del vespre: celebració de l’Eucaristia.
El dilluns dia 15 de juny, a les 12 del migdia, se
celebrarà la missa en sufragi pels associats de
l’Apostolat de l’Oració difunts.

activitats pastorals
◗ Col·lecta de Càritas. Aquest cap de setmana, amb
motiu de la Solemnitat del Corpus Christi, té lloc la
col·lecta extraordinària a favor de Càritas. Una vegada
més, es demana la solidaritat dels cristians en aquest
context de profunda crisi per a moltes famílies de la
nostra societat.
◗ Jubilació del sagristà. El Sr. Salvador Marbà, que ha
exercit de sagristà de la parròquia i catedral des de l’any
1997, arriba a la seva jubilació aquest dimarts, dia 9 de
juny, a 2/4 de 9 del vespre. Provisionalment el substituirà
el Sr. Oriol Barrachina. Des del Butlletí s’agraeix al Sr.
Marbà el treball realitzat i l’atenció prestada als feligresos
des de la sagristia.
◗ Final de curs de catequistes. El proper divendres,
dia 12 de juny, tindrà lloc el final de curs de les
catequistes de la parròquia. La trobada es farà en el
Santuari Diocesà de la Mare de Déu de la Salut. A 2/4
de 7 de la tarda se celebrarà la missa i, seguidament,
es farà la revisió de curs i un berenar.
◗ Final de curs de joves. El divendres dia 12 de juny
tindrà lloc, a partir de les 8 del vespre, la trobada de
final de curs dels grups de joves de la parròquia. Durant
l’estiu enguany participaran en la trobada europea de
joves a Ávila amb motiu de l’Any Jubilar Teresià, entre
els dies 2 i 9 de juliol.
◗ Recollida d’aliments. El proper cap de setmana
tindrà lloc la recollida mensual d’aliments. En aquesta
ocasió es demana que es porti llet, oli, sucre, arròs i
conserves, que seran distribuïts a través de Càritas a
les famílies necessitades.
◗ VII Aplec diocesà de famílies. Tindrà lloc el proper
diumenge, dia 14 de juny, al santuari diocesà de la
Mare de Déu de la Salut. L’horari previst és: a 2/4 de
12 del migdia, presentació i mostra de moviments
familiars; a la 1 del migdia, ofrena a la Mare de Déu;
a les 2 de la tarda, dinar (cal portar-se’l); a les 4 de la
tarda, animació infantil i tallers per a joves i adults; i a
les 6 de la tarda, Missa, presidida pel Sr. Bisbe.

agenda
◗ Pastoral de la Salut. Dilluns, dia 8 de juny, a les 6
de la tarda, a la Residència Sant Josep Oriol.
◗ Responsables de les catifes del Corpus. Dimecres,
dia 10 de juny, a 2/4 de 9 del vespre.
◗ Monitors de colònies. El proper dissabte, dia 13 de
juny, a 2/4 de 8 del vespre.
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