
FESTIVITAT DEL CORPUS

Aquesta solemnitat té els seus orígens en el mateix Dijous Sant en el  qual Jesús
prenent  el  pa  i  el  vi  els  dóna  com  aliment  dels  seus  deixebles  i  que  a  partir
d’aleshores ha esdevingut l’aliment espiritual d la comunitat cristiana. Un pa i un vi
que amb les paraules consecratòries (transsubstanciació) esdevenen el Cos i la Sang
de Crist.

Però el seu origen com a festa eclesial es
motivada per l’heretgia  de Berenguer de
Turs  (S.  XIII)  que  negava  la  presència
real  de Crist en l’Eucaristia. La resposta
de l’Església  va  ser  ràpida  ajudada per
les visions de Juliana de Bethune, priora
del monestir de Mont Cornillon, prop de
Lieja,  que desitjava introduir la festa de
Corpus. Aquest desig li vingué, segons es
diu, d’haver tingut una visió de l’Església
sota l’aparença de lluna plena amb una
taca  negra,  que  significava  l’absència
d’aquesta solemnitat. 

El bisbe d’aquesta diòcesi, Robert Thorete, va convocar un sínodes diocesà l’any 1246
en la qual es va instituir una festivitat alegre en honor del Santíssim Sagrament.
Aquesta celebració molt allunyada del caràcter auster del Dijous Sant, que era el dia
tradicional de l’exaltació de l’Eucaristia, es va començar a celebrar el dijous després
de la vuitada de la Pentecosta i va tenir lloc per primera vegada el 5 de juny de 1249.
El Corpus, doncs, naixia com una celebració local, centrada únicament en la diòcesi
belga.

Fou  el  1263  a  Bolsena,  davant  els  dubtes  d’un  canonge  que  l’hòstia  i  el  vi  es
convertissin en el cos i en la sang de Jesucrist, on d’uns corporals va brollar sang
(recordem també el Sant Dubte d’Ivorra), va ser el veritable detonant que va fer que
el papa Urbà IV estengués aquesta solemnitat a tota la cristiandat.

Aquesta  solemnitat  que  es  celebrava  en  Dijous,  degut  a  la  elaboració  del  nou
calendari laboral, es traslladà en el diumenge sobre la Santíssima Trinitat.

Avui ens trobem, també, en un moment eclesial que explícitament no es nega la seva
presència, però que creure en la presència real de Jesucrist en les especies del pa i
del  vi,  no  resulta  fàcil.  Fàcil  mai  ho  ha  estat,  cal  dir-ho.  Ens  convé  una  nova
catequesis evangelitzadora sobre aquest dogma de fe. Serà quelcom que de cara al
curs que ve la Parròquia pensa organitzar algunes catequesis sobre el mateix.
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L’  ENRAMADA A GUISSONA  

El  diumenge  després  de  Corpus  es  celebrava  aquesta
festa  com  una  continuació  del  mateix.  Degut  a  les
circumstàncies  actuals  la  regidoria  de  Cultura  de
l’Ajuntament  ha  enviat  a  tota  la  població  el  següent
comunicat:

“Des  de  la  regidoria  de  cultura  de  l’Ajuntament  de
Guissona s’informa que enguany s’ha decidit anul·lar tots
els  actes  relacionats  amb la  FESTA DE L’ENRAMADA
atesa la prohibició del PROCICAT a data d’avui, en la que
no  es  preveu  la  possibilitat  de  fer  cercaviles  ni  actes
culturals sense control d’aforament.

Davant aquestes mesures s’ha decidit no promoure cap activitat paral·lela, tot i això, si algú
vol enramar a les fonts a títol individual podeu fer-ho”.

Això, naturalment no és cap obstacle per a que en la Missa Major del proper diumenge, 13,
de les 12 hores, en fem record.

COMUNIONS

El passat
diumenge, 30 de
maig, vam acabar
les primeres
comunions.
Queden 4 infants
que la faran
durant els propers
dies a llocs
diferents per qüestions familiars.

Ho hem dit i repetit aquests dies: han estat unes celebracions dignes, participatives i amb
esperit de recolliment. Tant de bo que anys vinents puguem celebrar-les amb aquest mateix
esperit.

VIDA CREIXENT

Aquest dilluns, dia 7,  tindrem la reunió mensual de Vida Creixent. En aquesta ocasió i com
a final de curs la farem presencial. Ens trobarem a la Sala Parroquial a les 5 de la tarda.
El tema 9: “Silenci, la gran paraula”

INTENCIONS DE MISSES DEL 7 – 13  DE JUNY

INFORMACIONS PARROQUIALS

Dilluns Intenció encomanada
Dimarts Acció de gràcies Verge del Claustre
Dimecres    Intenció de la Fundació
Dijous    Pilar Pujol Oliva
Divendres    Intenció encomanada
Dissabte Acció de gràcies
Diumenge   12 h.  Antonio Oliveres      /     Coloma Ribera


