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Meditacions

Reflexió sobRe el cos el dia de coRpus chRisti

Avui 6 de juny celebrem el dia de Corpus Christi, 
la festa del cos de Crist. La nostra divinitat va voler 
encarnar-se en un cos humà. Aquest cos finit el 
deixà el dia de la resurrecció, en el qual prengué 
un cos gloriós: cos també, però no pas humà, sinó 
perenne.
L’Eucaristia és també una corporeïtat de la divinitat, 
però igualment finita. En aquest cas, no pas en un 
cos humà, sinó en un cos (objecte) glúcid trans-
substanciat. I igualment caduc, que cal renovar o 
actualitzar periòdicament i en distints cossos.

La medicina no té resposta ni per la corporeïtat 
humana ni per la corporeïtat divina. Sabem que el 
nostre cos humà és caduc, i els cristians creiem 
en una resurrecció, un canvi d’estat vers un cos 
gloriós. D’aquest trànsit, poca cosa en sabem.
Tampoc podríem definir amb certesa el moment 
exacte de la mort, car no totes les cèl·lules del 
cos moren alhora. Per tant, el que en diem “vida 
humana” és en realitat un tot, i no pas una suma 
de parts, que en la seva essència continua essent 
un misteri.
La mort va precedida de l’agonia, i els símptomes 
agònics poden ser dolorosos tant pel pacient 
com per la família. Per tal de pal.liar el dolor, 
l’ofec, l’angoixa, la ranera... podem administrar 

medicaments al pacient. Aquests medicaments, 
però, tenen efectes secundaris greus, el més 
destacat l’aturada respiratòria i la mort.

Així, amb intencionalitat terapèutica, i no pas amb 
la intenció de produir la mort contrària al jurament 
hipocràtic, s’administren les cures pal·liatives. 
Quan el pacient entra en el procés irreversible de 
l’agonia, els fàrmacs fan més suportable el trànsit 
misteriós, tant pel pacient com per la família; i 
amb la tranquil·litat de consciència del metge que, 
si l’efecte secundari de l’aturada respiratòria es 
produeix, haurà estat una anticipació involuntària 
d’un esdeveniment inevitable, i no pas un acte de 
deliberada malícia.
La mort cristiana ha evolucionat al llarg dels segles 
fins a esdevenir avui dia, gràcies a la ciència i als 
coneixements seculars acumulats, un fenomen 
assuaujat de les angoixes del passat. Igual que el 
part, igual que la cirurgia en general. 
La intel·ligència que Déu ens ha donat per a 
evolucionar col·lectivament cap al Bé dóna els 
seus fruits. La recent epidèmia de coronavirus ens 
recorda, igual que la torre de Babel, que la pretensió 
humana de convertir-se en déu és utòpica, i que, 
si no ens deixem encegar per la supèrbia, els 
misteris formaran sempre part de la nostra limitada 
comprensió humana.

Dr. Josep Maria Vilaseca. Professor de medicina a la 
Universitat de Barcelona i la UVIC.
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Despatx parroquial Divendres de 6 a 8 del vespre, a la rectoria

                          
Els dies feiners, a les NOU del matí, Missa de la 
fèria, a la capella fonda.

Els dijous de 2/4 de CINC fins 2/4 de SIS de la 
tarda, adoració eucarística, a la capella fonda.

Dimecres dia 24,
Naixement de Sant Joan Baptista. Solemnitat.
A les NOU del matí, Missa de Sant Joan, a la 
Capella fonda. 

Dissabte dia 20,

A les SET del vespre, Missa de vigília, a l‘església 
gran.

Diumenge dia 21,
Sant Lluís Gonzaga, religiós. 
A les DEU del matí, Missa al Santuari de la Mare 
de Déu.I a 1/4 d‘UNA del migdia, Missa solemne, 
a l‘església parroquial.. 

celebRacions litúRgiques

El dia de Sant Antoni vam celebrar com és costum 
la missa al seu altar i, en acabat, les antònies van 
repartir els panets beneïts. 

defuncions

El divendres dia 20 de març passat, va morir en 
Jordi Sala Gautier, de 63 anys. En Jordi havia 
nascut a Barcelona i vivia a Tona. Va morir a 
l‘Hospital Universitari de Vic. El dissabte dia 4 de 
juliol, a les onze del matí, celebrarem la Missa 
funeral a l‘església parroquial de Tona. 

El dia 15 d‘abril passat, va morir a Barcelona, en 
Carlos Masiferm Sans, de 88 anys. En Carlos 
havia nascut a Barcelona i vivia a Sant Cugat. 
Estava vinculat a Tona on la família estiuejava. 
Celebrarem la missa per ell el dia 18 de juliol a les 
set de la tarda. 

 
exèquies

El dissabte dia 6 de juny, a les dotze del migdia, 
vam celebrar la Missa exequial de la Montserrat 
Ruiz Bartrina de 71 anys, casada amb en Joan 
Valverde Hernández. La Montserrat havia nascut 
a Les Llosses i vivia a Tona, on va morir. Havia 
estat voluntària de Caritas parroquial. 

El passat dimecres dia 10 de juny, a les cinc de 
la tarda, vam celebrar la Missa exequial de la 
Francisca Costa Vitó de 95 anys, vïdua d‘en 
Jaume de Llanza Lluc. La Paquita havia nascut a 
Sant Vicenç de Castellet i vivia a Les Escomes, 
dins el nostre terme parroquial. 

Que no hi hagi per ells més nit, ni els calgui la 
llum dels grèsols o la del sol. Que Déu máteix els 
il·limini (cfr. Ap 22, 5)

intencions de Misses

Diumenge dia 21, a les deu del matí, per en Lluís 
Saborit Tuneu, per Lluís Pla, i per en Lluís Padrós. 
A 1/4 d’una del migdia, per la Mª Carme Sardà i 
Manel Arnaus, per la Montserrat Muns Armadans 
en el 3er aniversari, per en Josep Ges Vila en el 6è 
aniversari. Dilluns dia 22, pels esposos Joaquim 
Vilella Fabré i Anita Buxaderas, i per en Bernat No-
guera Vilella. Dimarts dia 23, per la Carmen Serra 
Vilella. Dimecres dia 24, per la Candida Agón Ló-
pez, i per en Joan Prat i difunts de la família.  
Dijous dia 25, pels difunts de la família Serra 
Vilella. Divendres dia 26, per en Salvador Pres-
seguer i difunts de la família. Dissabte dia 27, en 
acció de gràcies. Diumenge dia 28, a les deu del 
matí, pro populo. A 1/4 d’una del migdia, per en 
Jaume Argemí Franquesa en el 3er aniversari, pels 
seus pares i difunts de la família, per en Pasqual 
Chandre, i per en Pere Guiteras Torras.

La col·lecta que vam fer diumenge passat, 
solemnitat de Corpus, juntament amb els donatius 
rebuts a favor de Caritas, va ser de 309,62€, 
I la col·lecta del divendres penitencial, va ser 
de 45,51€. La decoració floral del diumenge de 
Corpus va ser sufragada per unes feligreses.   


