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LA CREU I L’ALTAR EN EL PRESBITERI

Aquest cap de setmana veureu un canvi significatiu en

el presbiteri. Fa uns dies divendres 14 vam celebrar la festa

de la santa creu. És per aquest motiu que vaig decidir de

comprar  una  imatge  del  sant  crist,  una  imitació  d’una

majestat romànica, i fer una creu que s’hi adiguí. Durant la

romeria a Lourdes vaig adquirir el sant crist i vaig comentar

aquesta possibilitat al  consell  pastoral  i  els  seus membres

van  trobar  bé.  A  sota  d’aquest  signe  després  de  la

consulta amb el delegat de litúrgia i el vicari episcopal he

decidit de posar l’altar per a la celebració. Aquests canvis

tenen un sentit  litúrgic.  La relació de l’altar  amb la creu

significa que en l’altar es realitza el memorial de sacrifici de
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Jesucrist. I la raó que l’altar estigui en aquest nou lloc, més a

prop  dels  fidels  que  també  son  celebrants  en  les  accions

litúrgiques  presidides  pel  president  d’aquestes  que  és  el

prevere, és per afavorir que sigui ben visible als fidels i alhora al

centre  del  presbiteri.  Aquests  canvis  es  completen  amb  la

nova situació de la seu que serà darrera de l’altar, a un nivell

superior. 

Aquesta  modificació  no  altera  res  d’artístic  d’en  Josep

Maria Jujol com són les trones, la capella del santíssim o l’altar

de la mare de Déu. També cal recordar que no sempre l’altar

ha estat  al  mateix  lloc sinó que la última modificació el  va

retirar uns metros de com estava inicialment. Aquest canvi no

respon  a  un  caprici  meu  sinó  per  afavorir  una  millor

participació de l’assemblea en les celebracions. Sóc conscient

de  que  produirà  estranyesa  per  alguns  i  serà  motiu  de

comentaris.  Jo  us  demano  que  poseu  confiança  i  amb  el

temps  us  adonareu  dels  beneficis  d’aquesta  decisió

consensuada. Des de la nova disposició l’altar estarà a la vista

de gairebé tots. En la disposició anterior les trones dificultaven

poder seguir la segona part de la missa la part de l’eucaristia

en  els  bancs  laterals  del’Església  tant  a  la  dreta  com  a

l’esquerra. La creu, que s’ha procurat que no tapi la imatge de

sant  Joan que es  tres  vegades  més  gran,  serà  ben visible  i

adequada  artísticament.  Amb  l’arquitecte  que  compta  la

parròquia estem pensant  en una solució definitiva de l’altar

per fer-lo fixe. 



Us  demano  paciència  alhora  d’acollir  aquests  canvis  i

confiança  que  han  sigut  per  a  una  millor  participació.  Per

qualsevol dubte o comentari no dubteu de fer-me’l. 

ANUNCIS DE PRÓPERS ESDEVENIMENTS 

Dissabte  15  de  setembre a  les  21:30h  formació  per  a

matrimonis seguint el llibre de Benet XVI “Jesús de Natzaret”. 

Dijous  20  de  setembre de  9h  a  13h.  Adoració  del  santíssim

matinal. 

Dimarts 25 de setembre. A les 19:30h reunió de catequistes. 

CATEQUESIS

Inscripcions per  a  la  catequesis  d’infants  per  a  la  primera

comunió i continuïtat i adolescents per a la confirmació.  

Dimarts 25 i Divendres 28 de 18 a 19h. 

Diumenge 30. Missa d’inici de curs i reunió de pares. 

91ª. ROMERIA A MONTSERRAT 12-14 D’OCTUBRE. 

El dia 13 d’octubre la parròquia ofereix la possibilitat d’anar un

sol dia. A l’arribada a Montserrat rosari pel camí dels degotalls,

missa  a  les  12h  al  cambril  i  tornada  a  Sant  Joan  des  de

Montserrat a les 18h. Podeu apuntar-vos a la sagristia, preu 10€.

DIFUNTS

Divendres  21  de  setembre a  les  19h.  Int.  Dfts.  José  Álvarez
López. 



SANTORAL

Dijous 20 de setembre. Sants Andreu Kim Taegon, prevere, Pau

Chong Hasang Joan Crisòstom i companys màrtirs. 

Divendres 21 de setembre. Sant Mateu, apòstol i evangelista. 

HIMNO A LA CRUZ DE SAN HIPOLITO DE ROMA

La cruz gloriosa del señor resucitado

es el árbol de la salvación

del yo me nutro, en él me deleito

en sus raíces crezco en sus ramas yo me extiendo.

Su rocío me da fuerza,

su Espíritu como brisa me fecunda,

a su sombra he puesto yo mi tienda.

En el hambre es mi comida, en la sed el agua viva,

en la desnudez es mi vestido,

angosto sendero mi puerta estrecha, escala de Jacob,

lecho de amor donde nos ha desposado el señor.

En el temor es mi defensa,

en el tropiezo me da fuerzas,

en la victoria es la corona

y en la lucha ella es el premio.

Árbol de vida eterna, misterio del universo,

columna de la tierra, tu cima toca el cielo

y en tus brazos abiertos brilla el amor de Dios. 


