SOM DEIXEBLES DE JESÚS,
COMPASSIU I MISERICORDIÓS
Amb la festa del Corpus Christi celebrem l'amor de Déu que, en el
sagrament de l'Eucaristia, ens ha revelat la plenitud del seu amor
compassiu. Amb Ell ens alimentem asseient-nos a taula amb els
germans per ser tots un mateix menjant del mateix pa.
En l'arrel de tota la vida i activitat de Jesús hi ha el seu amor compassiu.
S'acosta als que pateixen, alleuja el seu dolor, toca els leprosos, allibera
els posseïts pel mal, els rescata de la marginació i els torna a la
convivència. Entre els que segueixen Jesús hi ha els desposseïts que
no tenen el necessari per viure: passavolants sense sostre, captaires
que van de poble en poble, jornalers sense feina o amb contractes
precaris, arrendataris explotats, vídues sense rendes mínimes ni
assegurances socials, dones obligades a exercir la prostitució. Són els
exclosos, els vulnerables, els descartats d'ahir ... i els d'avui.
Per això nosaltres, davant Jesús-Eucaristia, volem renovar la nostra unió
amb Ell i el nostre seguiment, i ho fem mantenint viu el seu projecte
compassiu, com ens demana el papa Francesc: «En aquest Any Sant,
podrem realitzar l'experiència d'obrir el cor a aquells que viuen en les
més contradictòries perifèries existencials que sovint el món modern
dramàticament ha creat. Quantes situacions de precarietat i patiment
hi ha en el món avui! Quantes ferides segellen la carn de molts que no
tenen veu perquè el seu crit s'ha debilitat i silenciat a causa de la
indiferència dels pobles rics ».
Contemplant el misteri de l'Eucaristia i configurats per ell, apostem per
una cultura de la compassió. Una cultura amb uns trets:
Estar atents: La compassió neix de tenir ulls oberts per veure el
patiment dels altres i l'oïda atenta per escoltar el seu clam.
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Apropar-nos: És un criteri que subratlla Francesc «La proximitat com a
servei al proïsme, sí; però la proximitat també com a proximitat»
Sortir a l’encontre: «[El camí de l'Església és] no només acollir i integrar,
amb valor evangèlic, els qui truquen a la porta, sinó sortir a buscar».
Guarir les ferides: Davant el sofriment no és suficient la indignació. Cal
curar les ferides, alleujar-les amb l'oli de la consolació, embenar-les amb
la misericòrdia i curar-les amb la solidaritat i la deguda atenció.
Acompanyar: «La compassió autèntica es fa càrrec de la persona,
l'escolta atentament, s'acosta amb respecte i veritat a la seva situació, i
l'acompanya en el camí ».
Treballar per la justícia: «Practica la justícia, estima la misericòrdia i
camina humilment amb el teu Déu» (Mi 6,8).
Fragments del document L’Eucaristia ens configura amb Jesús compassiu i
misericordiós, Missatge del Corpus de la Comissió Episcopal de Pastoral Social 2016

celebracions
◗ Solemnitat del Corpus Christi. Aquest
diumenge, a les 7 de la tarda, Mons. Salvador
Cristau, Bisbe auxiliar, presideix la Missa a la
Catedral i, seguidament, la processó amb el
Santíssim, que recorrerà els carrers de
Gavatxons, Sant Pere, Cardaire, Fontvella i Plaça
Vella. La Capella de Música de la Catedral
acompanyarà amb els seus cants la celebració
i la processó.
Durant la tarda, a partir de les 3, els diferents
grups participants prepararan les catifes florals
per a la processó. Com en altres ocasions, es
demana també que s'ornamentin amb
domassos i altres robes les balconades dels
carrers per on passarà el Santíssim Sagrament.
◗ Missa Solemne de Mn. Carles Ballbè. Aquest
dissabte, a 2/4 de 8 del vespre, presideix la seva
Missa Solemne Mn. Carles Ballbé, fill de la
nostra parròquia, que rebé l’ordenació
sacerdotal el proppassat diumenge dia 8 de
maig a la Basílica de Santa Maria del Mar a
Barcelona.
◗ Admissió a Ordes. Dimarts, dia 31 de maig,
a les 8 del vespre, a la Capella del Seminari,
rebrà l’Admissió a Ordes el seminarista Carlos
Valenciano, que col·labora a la nostra parròquia.
Encomanem-lo en la nostra pregària.
◗ Sagrament de la Unció dels Malalts a la
residència Sant Josep Oriol. Dijous, dia 2 de
juny, a les 5 de la tarda, s’administrarà el
sagrament de la Santa Unció a un grup de
residents de Sant Josep Oriol.
◗ Solemnitat del Sagrat Cor de Jesús. El proper
divendres, dia 3 de juny, hi haurà Exposició del
Santíssim a les 5 de la tarda, a les 7 Vespres i
Acte de Consagració al Sagrat Cor i Missa
Solemne a les 8. Dilluns vinent, dia 6, a les 12
del migdia, tindrà lloc la Missa en sufragi pels
associats difunts de l’Apostolat de l’Oració.
◗ Casaments. El proper dissabte, dia 4 de juny,
a les 12 del migdia, contrauran matrimoni Daniel
Romero Marín i Casandra Millanés Checa, i a
les 5 de la tarda, Sergio Garcia Gálvez i Astrid
Fries.
◗ Unció dels Malalts a la Catedral. El proper
diumenge, dia 5 de juny, tindrà lloc el sagrament
de la Santa Unció a la Missa de les 12. Les
persones que el vulguin rebre cal que ho
comuniquin als responsables de pastoral de la
salut o a la sagristia. Aquell dia es reuniran a
les 11 del matí per a la seva preparació i
confessió.

◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 23 de
maig, en la Missa de les 8 del vespre, es va
pregar especialment pel descans etern dels
nostres germans difunts Núria Lledós Marín,
Ignasi Martí Bonet, Maria Àngels Roca Sa i
Josefina Martí Cruz. Descansin en pau.

activitats pastorals
◗ Col·lecta a favor de Càritas. Aquest cap de
setmana té lloc com cada any la col·lecta
extraordinària a favor de Càritas diocesana, que
va unida a la festa del Corpus Christi. Els cristians
som convidats a expressar l’amor fratern que ens
uneix a tots els fills de Déu, i que es manifesta
especialment envers els més desfavorits d’aquí i
d’arreu del món.
◗ Petició de voluntaris. Des de Càritas arxiprestal
es demanen persones que disposin d’un parell de
matins a la setmana per ajudar, com a voluntaris,
en temes de manteniment i formació.
◗ Reunió amb tots els grups que han participat
en el Corpus. Dijous que ve, dia 2 de juny, a les
8 del vespre, al Centre Sant Esperit (Núm. 5) el
Sr. Bisbe es trobarà amb tots els responsables
dels grups i institucions que han participat en la
festa del Corpus Christi per fer la valoració i revisió,
així com per agrair la col·laboració de tots.
◗ Jubileu de les famílies al Santuari de la
Salut. El proper diumenge, dia 5 de juny, tindrà
lloc en el Santuari diocesà de la Mare de Déu
de la Salut l’aplec de les Famílies, que enguany
serà el jubileu de les famílies en aquest Any de
la Misericòrdia. Les famílies es trobaran a partir
de 2/4 de 5 de la tarda per a la preparació,
pregària i confessions, i el Sr. Bisbe presidirà la
Missa.
◗ Col·lecta extraordinària. El proper cap de
setmana tindrà lloc la col·lecta mensual
extraordinària per les necessitats de la parròquia i
el manteniment del temple. Gràcies a la
col·laboració de molts es va eixugant el dèficit que
arrosseguem d’anys. Ens cal, però, no defallir i
continuar col·laborant entre tots. Una bona manera
de fer-ho és fent-se subscriptor de la parròquia.

agenda
◗ Adoremus. Dijous, dia 2 de juny, a 2/4 de 9
del vespre, a la Capella del Santíssim.
◗ Pastoral de la Salut. Divendres, dia 3 de juny,
a 2/4 de 7 de la tarda.
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