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Juan de Juanes. Salvador Eucarístico. 1557-1560. Museo S.
Pío V. Valencia

1367. El sacrifici del Crist i el sacrifici de l’Eucaristia són un únic sacrifici: “La
víctima és una de sola i la mateixa: el que ara s’ofereix pel ministeri dels
sacerdots és el mateix que s’oferí a la Creu. Només és diferent la manera
d’oferir-se”: “En aquest sacrifici diví, que té lloc
en la missa, es conté i s’immola incruentament el
mateix Crist que s’oferí un cop de manera
cruenta a l’altar de la Creu” (Concili de Trento).
1368. L’Eucaristia és igualment el sacrifici de
l’Església. L’Església, que és el Cos de Crist,
participa en l’ofrena del seu Cap. Amb Ell, ella
mateixa s’ofereix tota sencera. S’uneix a la seva
intercessió davant del Pare per tots els homes.
En l’Eucaristia, el sacrifici del Crist també esdevé
el sacrifici dels membres del seu Cos. La vida dels
fidels, la seva lloança, el seu sofriment, la seva
pregària els seus treballs, s’uneixen als del Crist i
a la seva ofrena total, i adquireixen així un nou
valor. El sacrifici del Crist present a l’altar dóna a totes les generacions de
cristians la possibilitat d’unir-se a la seva ofrena.
A les catacumbes, l’Església és representada com una dona en oració,
amb els braços àmpliament oberts en actitud de pregària. Així com el
Crist estengué els braços a la Creu, l’Església, per Ell, amb Ell i en Ell
s’ofereix i intercedeix per tots els homes.

Horari de Misses:

Diumenges 11:00 h
Dimecres, dijous i divendres 20:00 h
Dissabtes 20:15 h
1er dissabte de més, després de Missa

Exposició del Stm:
Despatx parroquial: Dijous no festius, ni vigílies de festius, de 18:00-19:00 h

Disputa del Sacramento. Rafael. Vaticano. Foto del domini públic

Llibres recomanats
Escritos de catequesis
Santo Tomás de Aquino
Lo que se ha de creer (El Símbolo de los
Apóstoles), lo que se ha de desear (el
Padrenuestro y el Avemaría), y lo que se ha de
poner en práctica (Los Mandamientos).

El nacimiento de la cultura cristiana
Peretó Rivas, Rubén
Este libro muestra cuáles fueron lo personajes
decisivos y los hechos culturales centrales en
torno a los cuales Europa llegó a ser lo es, o lo
que era.
Si voleu rebre aquest full per email, demanar-ho a: parroquiasantgenis@santgenis.org

