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EN MOTIU DE LA DIADA DEL “CORPUS” 
 

Ben segur  que les persones d’edat creixent recorden amb molt de goig la festa que 
celebrem aquest cap de setmana: el “Corpus Christi”. Les circumstàncies socials, culturals i 
sobretot religioses, han canviat (gràcies a Déu). Tot plegat ha fet que l’atenció es diversifiqui 
i els punts de mira són molts més que anys enrere i les persones han comprès que la seva 
llibertat pressuposa orientar-se sobre camps diversos de la vida, valors culturals, possibilitats 
de viatges, de de canvi de residència,...que fan més complicada la convivència social en 
l’àmbit limitat de la pròpia població. 
Sant Just era, en altre temps, una població que en motiu de la festa del Corpus, elaborava 
extraordinàries i artístiques estores de flors, dignes de ser contemplades. Així com hi ha 
poblacions que s’han mantingut fidels en continuar la tradició que tenien, aquí s’ha deixat. És 
cert que hi ha d’altres centres d’atenció social a través d’entitats de tot tipus, que també són 
enriquidores pels seus participants i, vàries d’elles, ofertes d’iniciatives de diferents valors 
per la població en general. 
Val a dir que, aquella elaboració d’estores florals, afavoria que veïns d’un carrer 
s’agrupessin, es coordinessin i fins assolissin, senzillament i amb l’esforç de molts, un 
objectiu: que tota la resta de la població contemplés una obra d’art amb elements naturals 
formosament col·locats i provocar en els vianants sentiments de bon gust, de delicadesa, 
d’ambient festiu i, també, d’ofrena a Jesucrist eucaristia, que era l’únic que se li permetia 
trepitjar tot aquell mar multicolor de flors i plantes verdes. 
Amb aquest comentari, no vull expressar nostàlgies, sinó mirant endavant adonar-se que el 
respecte i l’adoració de Jesús Sagramentat continua essent encara vigent en la pràctica 
religiosa popular i en tota la litúrgia, però cal canviar-ne la manera de fer-ho. El poble sabrà 
cercar-ne formes noves o bé mantenir-ne de tradicionals, però no podem perdre de vista que 
l’essencial no són processons, estores de flors, i objectes religiosos artístics passejats pels 
carrers de les poblacions, sinó el treball social a favor dels més necessitats amb tot l’esforç i 
la col·laboració dels cristians a favor dels sense treball, dels desnonats, dels refugiats, dels 
sense sostre, dels sense papers, dels immigrants, perquè aquests puguin trobar sortida a la 
seva situació inhumana que viuen. Jesús espera de nosaltres, els cristians, que fem 
aquestes processons amb Ell vivent en tots aquests germans, i atendre’l amb tot l’esforç la 
veneració, amb tota la sol·licitud que es mereixen 
L’eucaristia és la celebració de l’amor de Crist que ho donà tot per la humanitat i salvar-la 
amb el missatge de Vida Nova amb la seva resurrecció. No podem restar satisfets amb 
accions exclusivament religioses, sinó amb una veritable Caritat envers els germans 



necessitats, sense diferències ni exclusions,perquè el nostre amor sigui pel Jesús vivent que 
ho és en tots ells. 
Mirem endavant i com diu el papa Francesc, la Nova Evangelització l’hem d’encarnar en els 
que més ho necessiten, sinó esdevenim peses de museu tancats en els nostres interessos i 
amb una fe morta. 
                                                                                                             Mn. Joaquim Rius 

 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY:  Lc 9,11b-17 

 
Al narrar la última Cena de Jesús con sus discípulos, las primeras 
generaciones cristianas recordaban el deseo expresado de manera 
solemne por su Maestro: «Haced esto en memoria mía». Así lo recogen el 
evangelista Lucas y Pablo, el evangelizador de los gentiles. 
Desde su origen, la Cena del Señor ha sido celebrada por los  
cristianos para hacer memoria de Jesús, actualizar su presencia viva en 
medio de nosotros y alimentar nuestra fe en él, en su mensaje y en su vida 
entregada por nosotros hasta la muerte. Recordemos cuatro momentos 
significativos en la estructura actual de la misa. Los hemos de vivir desde 

dentro y en comunidad. 
La escucha del Evangelio. 
Hacemos memoria de Jesús cuando escuchamos en los evangelios el relato de su vida y su mensaje. 
Los evangelios han sido escritos, precisamente, para guardar el recuerdo de Jesús alimentando así la 
fe y el seguimiento de sus discípulos. 
Del relato evangélico no aprendemos doctrina sino, sobre todo, la manera de ser y de actuar de Jesús, 
que ha de inspirar y modelar nuestra vida. Por eso, lo hemos de escuchar en actitud de discípulos que 
quieren aprender a pensar, sentir, amar y vivir como él. 
La memoria de la Cena. 
Hacemos memoria de la acción salvadora de Jesús escuchando con fe sus palabras: «Esto es mi 
cuerpo. Vedme en estos trozos de pan entregándome por vosotros hasta la muerte… Este es el cáliz 
de mi sangre. La he derramado para el perdón de vuestros pecados. Así me recordaréis siempre. Os 
he amado hasta el extremo». 
En este momento confesamos nuestra fe en Jesucristo haciendo una síntesis del misterio de nuestra 
salvación: «Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús». Nos sentimos 
salvados por Cristo, nuestro Señor. 
La oración de Jesús. 
Antes de comulgar, pronunciamos la oración que nos enseñó Jesús. Primero, nos identificamos con 
los tres grandes deseos que llevaba en su corazón: el respeto absoluto a Dios, la venida de su reino 
de justicia y el cumplimiento de su voluntad de Padre. Luego, con sus cuatro peticiones al Padre: pan 
para todos, perdón y misericordia, superación de la tentación y liberación de todo mal. 
La comunión con Jesús. 
Nos acercamos como pobres, con la mano tendida; tomamos el Pan de la vida; comulgamos haciendo 
un acto de fe; acogemos en silencio a Jesús en nuestro corazón y en nuestra vida: «Señor, quiero 
comulgar contigo, seguir tus pasos, vivir animado con tu espíritu y colaborar en tu proyecto de hacer 
un mundo más humano». 

                                                                                                                     José Antonio Pagola 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE:28 20h. MISSA  FAMILIAR 

DIUMENGE:29 11h. 
13h. 

 
difunts família Junquera-Ezquerra. 

DILLUNS:30 20h. Mn. Miquel Alayrach i Heredero. 

DIMARTS: 31 20h. Encarnació Fajardo. 

DIMECRES:1 20h.  

DIJOUS:2 20h. Magí Rosell, María Closa. 

DIVENDRES:3 20h.  

DISSABTE:4 20h.  



DIUMENGE:5                    11h.  
13h. 

Josep Bofill, Engràcia Sabé. 

 

FESTA DEL CORPUS 
Avui  diumenge, en motiu de ser la festa del Corpus Christi, a les 18’30h farem la pregària de 
Vespres, amb exposició del Santíssim i benedicció solemne. 
 

CONDOLENÇA 
La donem als familiars de difunt: En Sebastià Farràs Amigó. I desitgem que el  difunt  gaudeixi  de la 
Vida per sempre a la casa del Pare. 
 

CONCERT DE CANT GREGORIÀ 
El proper diumenge, a les 19h. el cor gregorià de l’Ateneu, oferirà un concert a la nostra 
església parroquial. 

AVUI  COL·LECTA PER CÀRITAS DIOCEANA 


