
L’ESGLÉSIA ÉS OBERTA

De dilluns a divendres, feiners, de 9 a 14 i de 16 a 20

Dissabtes, de 9 a 13 i de 17 a 20

Diumenges i festius, de 10 a 13.45 i de 17.30 a 20

Despatx: dilluns a divendres, de 10 a 13 i de 17.30 a 20

MISSES

Diumenges i festius de precepte: 11, 12*, 13*, 18 i 19*

Festius no de precepte: 11, 12*, 18 i 19*

Dilluns a dissabte: 10*, 12, 18 i 19*

El tercer dissabte, a les 11, Missa en llatí

(* En castellà)

EXPOSICIÓ I ADORACIÓ DEL SANTÍSSIM

Els dijous i els primers divendres de mes, després de la Missa de les 18, fins a les 19.30

Dones

3er Dimarts, dia 15, de 10.30 a 12

3er Dimarts, dia 15, de 16.30 a 18

3er Divendres, dia 18, de 19.30 a 21

3er Diumenge, dia 20, de 10.15 a 12

Homes

1er Dilluns, dia 7, de 19.30 a 21

2on Dilluns, dia 14, de 19.30 a 21

3er Dimarts, dia 15, de 14.15 a 15.45

3er Dijous, dia 17, de 14.15 a 15.45
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ABSÈNCIES

del 1 al 6, Mn. Juventeny

del 8 al 13, Mn. José Julián

del 9 al 13, Mn. Blasi, Mn. Guitart i Mn. Moliné

del 14 al 30, Mn. Marcé

Aquest any, el primer diumenge del

mes de juny, dia 6, celebrem la

Solemnitat del Corpus Christi, una de

les festes mes tradicionals i

estimades del poble cristià. En ella

es commemora la institució de la

Santíssima Eucaristia, el Dijous Sant,

amb la finalitat de tributar al

Santíssim Sagrament un culte públic

i solemne d'adoració, amor i gratitud. 

Al llarg dels segles s'ha celebrat el

dijous després del diumenge de la

Santíssima Trinitat, però la reforma

litúrgica del Concili Vaticà II, va

permetre que pogués traslladar-se,

on les Conferències Episcopals ho

veiessin oportú, al diumenge

següent. 

Encara que en l'Església sempre hi ha hagut una fe clara i inequívoca en la

presència real de Jesucrist sota les espècies eucarístiques, no és fins al segle XIII

que, per la Butlla Transiturus del Papa Urbà IV el 8 de setembre de 1264, s'ordena la

celebració de la Solemnitat. En aquesta butlla es preveia la celebració de la

solemnitat el dijous després del diumenge de la Santíssima Trinitat, i s'atorgaven

moltes indulgències a tots els fidels que assistissin a la santa missa i a l'Ofici Diví,

que, en gran part, va ser compost per Sant Tomàs d'Aquino. 

La tradició de les processons del dia del Corpus sorgeix posteriorment.

Segurament inspirades en les que tenien lloc en les zones rurals, en les quals es

duien en processó els sants pels camps, a poc a poc es va generalitzant la processó

amb el Santíssim per a dur, pels llocs on es realitza la vida ordinària de les persones,

al mateix Déu fet present en l’Eucaristia. A poc a poc les processons es van estenent

per les diferents diòcesis i, a la fi del segle XIV, són comuns en l'orbe cristià. 

Amb aquesta processó el poble cristià testifica la seva gratitud i record per tan

inefable i veritablement diví benefici, pel qual es fa novament present la victòria i

triomf de la mort i resurrecció del nostre Senyor Jesucrist. 

Calendari litúrgic

6 Diumenge. El Cos i la Sang de Crist
11 El Sagrat Cor de Jesús

Sant Bernabé, apòstol

12 Immaculat Cor de Maria

13 Diumenge XI de durant l’any
Sant Antoni de Pàdua

20 Diumenge XII de durant l’any
24 Naixement de Sant Joan Baptista

26 Sant Josepmaria Escrivà

29 Sant Pere i Sant Pau, apòstols

Amb lletra negreta, els dies de precepte

HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

ELS DELEGATS DE TORRECIUDAD A BARCELONA

organitzen una Romeria a Montserrat, Torreciudad, El Pilar i Lourdes,

del 24 al 27 de juny; informació i reserves: tel. 687.554.451 (Fernando)

EL DIA 26, FESTA DE SANT JOSEPMARIA

Tindrem solemne Missa concelebrada, a les 11 del matí i, en acabar-la, es veneraran

les seves reliquies. Les altres Misses del dia no variaran.


