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PROP DE VOSALTRES

Avui, solemnitat del Corpus
Benvolguts diocesans:

E

m deia una catequista amb
molts anys de tasca en la seva parròquia que li resultava més fàcil i suscitava un major
interès en les sessions de catequesi l’explicació sobre els pobres
i necessitats amb l’atenció de Càritas que l’oració personal i l’adoració
a Crist-Eucaristia.
No dubto de l’apreciació de la catequista perquè ho haurà experimentat moltes vegades i ella mateixa s’haurà quedat una mica intranquil·la. Així em vaig quedar jo quan l’escoltava
i després d’haver-li recordat la radical importància
dels dos àmbits d’actuació de tot cristià, vam comentar la urgent necessitat d’informar sobre la caritat i d’enfortir l’amistat amb el Senyor. Reconec
que no és nou i que tots en som sabedors; que citem
les paraules i els gestos de Jesús en aquest sentit; que ens és profitós llegir els escrits dels apòstols sobre la fe i les obres; que ens alegra i admira
proposar les biografies dels sants que han sabut
combinar les dues realitats que han donat sentit
a les seves vides. Una petita recomanació: No us
canseu mai d’explicar això mateix a les persones,
infants o adults, del vostre voltant.
Per descomptat no hi ha dualitat en l’oferta de
vida que ens fa Jesucrist. No existeixen disjuntives,
o una cosa o l’altra. En el procedir cristià és necessari valorar la complementarietat: no s’entén

l’adoració al Senyor sense la dedicació als germans;
no és acceptable la força del nostre activisme a
favor dels altres oblidant la profunda motivació
que rebem de l’experiència orant, del diàleg sincer
i constant amb Ell.
Imagino que em comprendreu si afirmo que la
festa del Corpus dura tots els dies de l’any. El que
passa és que avui es fa més palpable, més visible,
la combinació vital que expressem: adorem a Crist
i ho mostrem al món als nostres carrers i places al
mateix temps que celebrem el Dia de la Caritat,
la preocupació i la dedicació pels que més sofreixen i necessiten de tothom.
Deia el papa Benet XVI en l’encíclica Deus caritas est (Déu és amor): «… és possible l’amor al
proïsme en el sentit enunciat a la Bíblia per Jesús.
Consisteix justament en que, en Déu i amb Déu,
estimo també la persona que no m’agrada o ni tan

sols conec. Això només es pot dur
a terme a partir del trobament íntim amb Déu…» (núm. 18).
Fa el mateix el papa Francisco
amb els seus gestos en l’actualitat
més recent. L’atenció i les denúncies davant i amb els immigrants,
amb els desnonats, amb els presos
i abandonats, amb els malalts, amb
tots aquells que queden descartats
per l’egoisme social, amb els que
són esclavitzats per les màfies o són
víctimes d’abusos sexuals. Al mateix temps proposa moments d’oració personal diària, visites al Santíssim, tan proper en les vostres parròquies,
la iniciativa «24 hores amb el Senyor»… I moltes
altres. És compatible. És necessari per a tot cristià.
Aquest és el consell que m’atreveixo a donar
en aquesta solemnitat: que la vostra caritat personal no sigui una farsa; que dediqueu temps i recursos col·laborant en els grups i en les tasques
de les nostres Càritas, present en totes les parròquies i coordinades per la diocesana. Un agraïment merescut cap a tots ells! Que tingueu temps
per a l’oració, que us uniu als grups d’adoració, que
participeu en els actes de culte d’aquest dia de Corpus. Ensenyeu-lo sempre i a tothom.
Amb la meva benedicció i afecte.
† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida

NOTÍCIES

Visita del bisbe auxiliar de Iasi a Lleida
l bisbe auxiliar de Iasi (Romania), Mons. Aurel Perca, va fer
una visita pastoral a Lleida a finals del mes passat per, entre d’altres coses, confirmar, juntament amb
el bisbe Salvador, joves de la comunitat romanesa que viuen a la nostra
diòcesi.
La celebració, que va tenir lloc el
diumenge 26 de maig a la Parròquia
de Sant Joan, va ser presidida pel Bisbe de Iasi, resada en llengua romanesa i concelebrada per onze preveres,
alguns d’ells romanesos. Els joves
que es confirmaven portaven tots un
complement o peça de roba verme-

E

lla, símbol de l’Esperit Sant. Mn. Adrià
Burca els ha estat formant per tal de
poder rebre aquest sagrament.
El bisbe Aurel va arribar a Lleida procedent de Madrid i Saragossa. El dia
següent va visitar Lourdes on també
va mantenir una reunió fraterna amb
sacerdots romanesos de la zona. Dimarts va visitar la Sagrada Família de
Barcelona, on van poder oficiar una
missa a la cripta d’aquest temple emblemàtic. A la tarda ja va tornar cap a
Romania. Actualment tenim tres preveres naturals de la diòcesi de Iasi
que estan desenvolupant la seva tasca sacerdotal a Lleida.
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Jornada de formació sobre
Hoy, solemnidad els oratoris a la catequesi d’infants
CERCA DE VOSOTROS

del Corpus

Queridos diocesanos:
e decía una catequista con muchos años
de tarea en su parroquia que le resulta
más fácil para ella y suscita un mayor interés en las sesiones de catequesis la explicación
sobre los pobres y necesitados con la atención de
Cáritas que la oración personal y la adoración a Cristo-Eucaristía.
No dudo de la apreciación de la catequista porque lo habrá experimentado muchas veces y ella
misma se habrá quedado un poco intranquila. Así
me quedé yo cuando la escuchaba y tras haberle recordado la radical importancia de los dos ámbitos
de actuación de todo cristiano, comentamos la urgente necesidad de informar sobre la caridad y de
fortalecer la amistad con el Señor. Reconozco que
no es nuevo y que todos somos sabedores de ello;
que citamos las palabras y los gestos de Jesús en
este sentido; que nos es provechoso leer los escritos de los apóstoles sobre la fe y las obras; que nos
alegra y admira proponer las biografías de los santos
que han sabido combinar las dos realidades que han
dado sentido a sus vidas. Un pequeño consejo: no
os canséis nunca de explicar esto mismo a las personas, niños o adultos, de vuestro alrededor.
Desde luego no hay dualidad en la oferta de vida
que nos hace Jesucristo. No existen disyuntivas, o una
cosa o la otra. En el proceder cristiano es necesario
valorar la complementariedad: no se entiende la
adoración al Señor sin la dedicación a los hermanos; no es aceptable la fuerza de nuestro activismo
en favor de los demás olvidando la profunda motivación que recibimos de la experiencia orante, del diálogo sincero y constante con Él.
Me comprendéis si afirmo que la fiesta del Corpus dura todos los días del año. Lo que ocurre es
que hoy se hace más palpable, más visible, la combinación vital que expresamos: adoramos a Cristo y
lo mostramos al mundo en nuestras calles y plazas
como un gran regalo al mismo tiempo que celebramos el Día de la Caridad, la preocupación y la dedicación por los que más sufren y necesitan de todos.
Decía el papa Benedicto XVI en la encíclica Deus
caritas est (Dios es amor): «… es posible el amor al
prójimo en el sentido enunciado por la Biblia, por Jesús. Consiste justamente en que, en Dios y con Dios,
amo también a la persona que no me agrada o ni siquiera conozco. Esto sólo puede llevarse a cabo a
partir del encuentro íntimo con Dios…» (núm. 18).
Lo mismo hace el papa Francisco con sus gestos
en la actualidad más reciente. La atención y las denuncias ante y con los inmigrantes, con los desahuciados, con los presos y abandonados, con los enfermos, con todos aquellos que quedan descartados
por el egoísmo social, con los que son esclavizados
por las mafias o son víctimas de los abusos sexuales. Al mismo tiempo propone momentos de oración
personal diaria, visitas al Santísimo, tan cercano en
vuestras parroquias, la iniciativa «24 horas con el Señor»… Y otras muchas. Es compatible. Es necesario
para todo cristiano.
Este es el consejo que me atrevo a dar en esta solemnidad: que vuestra caridad personal no sea una
farsa; que dediquéis tiempo y recursos colaborando
en los grupos y en las tareas de nuestras Cáritas,
presente en todas las parroquias y coordinadas por
la diocesana. ¡Cuánto agradecimiento merecido hacia todos ellos! Que tengáis tiempo para la oración,
que os unáis a los grupos de adoración, que participéis en los actos de culto de este día de Corpus.
Enseñadlo siempre y a todos.
Con mi bendición y afecto.

M

† Salvador Giménez Valls
Obispo de Lleida

a Casa de l’Església va acollir el mes passat una
jornada formativa de renovació catequètica,
en la qual Mn. Eugeni Rodríguez Adrover, prevere i delegat d’Evangelització de la Diòcesi de Mallorca, va compartir l’experiència del mètode dels
oratoris que ell i el seu equip treballen amb els infants de la seva parròquia. L’objectiu va ser conèixer experiencialment la pedagogia dels oratoris i
com aquests ajuden a desvetllar la fe en els infants
i a integrar la pregària de manera natural en la seva vida; fins i tot els seus pares hi participen també, algunes vegades.
L’Arxiprestat de la Seu Vella va organitzar aquesta jornada, en el seu camí de renovació pastoral. La
jornada, oberta a la resta de parròquies, va comptar amb el suport de la Delegació diocesana de Catequesi.
Alguns dels participants van fer les següents reflexions:
• «Una experiència ben pautada, un mètode amb
la qual els nens experimenten un contacte espiritualment íntim amb Jesús.» (Fuensanta)
• «En l’Oratori es fa experiència del Crist.» (Maria T.)
• «No hem de tenir por als canvis. Si ens ha agradat aquesta experiència, l’hem de compartir
amb els nostres infants. Tot canvi costa, però
sempre és bo.» (Trini)

L

• «Una experiència engrescadora per posar qualsevol persona en contacte amb Jesús.» (Mercedes)
• «És molt més important que els nostres infants
descobreixin una relació amb Jesús especial: Jesús t’estimo, Jesús t’espero, et necessito i sento
que vull parlar amb tu. Jesús, el meu Amic, vivència que ajuda que tot porti cap a Jesús.» (Maria)
• «Una experiència de trobada amb Jesús és una experiència en lletres majúscules. El mateix Jesús
vol trobar-se amb els infants. Nosaltres, catequistes, tan sols som la mediació per la qual ells puguin trobar-se amb Crist. A la vegada, tots plegats
ens trobem amb Déu Pare.» (Gemma M.)

Nova web del Bisbat de Lleida amb
un cercador d’horaris de misses

E

l Bisbat de Lleida ha posat en marxa una nova pàgina web adaptada a mòbils i tauletes i
amb un cercador d’horaris de misses. Des de
la Delegació de Mitjans de Comunicació s’ha constatat que un dels apartats més buscats de la web

del Bisbat és el dels horaris de misses. És per això
que hem incorporat aquest cercador, tant per població com per horari. D’aquesta manera es podran
trobar els horaris de misses de totes les parròquies
de la diòcesi i d’altres llocs de culte on se celebren
periòdicament.
La nova web incorpora també un apartat de notícies, l’agenda, la informació de totes les parròquies
de la diòcesi, així com un portal de transparència.
També es podrà consultar l’estructura diocesana, amb les àrees, les delegacions, els secretariats
i els moviments apostòlics. La nova web ha estat
desenvolupada per l’empresa Zona Blava Informàtica.

TWITTER DEL PAPA FRANCESC
@Pontifex: «A l’Eucaristia hi trobes realment Jesús, comparteixes la seva vida, sents el seu amor;
allà pots experimentar que la seva
mort i resurrecció són per tu» (18 d’abril).
@Pontifex: «Mira els braços oberts
de Crist crucificat, deixa’t salvar per
Ell. Contempla la seva sang vessada
per amor i deixa’t purificar. És així

com podràs néixer de nou» (19
d’abril).
@Pontifex: «Acollim a la nostra vida la victòria de Crist sobre
el pecat i sobre la mort. Així atraurem la seva força transformadora
també sobre la creació» (22 d’abril).
@Pontifex: «El Senyor ens busca a tots, vol
que tots sentim l’escalfor de la seva misericòrdia i del seu amor» (27 d’abril).
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La Fundació Jaume Rubió i Rubió
facilita feina a 72 persones
l programa d’ocupació de la Fundació Jaume Rubió i Rubió va ajudar l’any passat a 72 persones
en risc d’exclusió a incorporar-se al mercat de treball, la qual cosa els va servir per reconstruir la seva autonomia personal. Aquesta aposta de Càritas Diocesana
que realitza a través de la Fundació Jaume Rubió i Rubió
mostra resultats tangibles com aquests:
• Durant el 2018 s’han atès 492 persones. Cal destacar que d’aquestes, 173 també han estat ateses pel
Servei d’Intermediació Laboral, fet que ha possibilitat que
es beneficiessin d’informació i fossin derivats a borses
de treball i ofertes de feina de tot el territori. Per tal d’incrementar aquesta xifra, des de l’entitat es reitera la necessitat de continuar apostant per serveis d’acompanyament a la inserció i per la realització d’accions formatives.
• El 65% són dones (320), la qual cosa evidencia una
major afectació de l’atur entre la població femenina.
• Els 67% dels atesos són d’origen immigrant, sobretot de països extracomunitaris.
• La Fundació Jaume Rubió i Rubió ha gestionat 72
ofertes laborals: 33 en el sector privat, 33 de treball en
la llar i 6 persones van accedir al mercat protegit a Troballes Empresa Inserció.
La Fundació segueix apostant per la formació ja que
d’aquesta manera les persones ateses milloren el seu
nivell d’idioma, informàtica i/o competències ocupacionals, el que afavorirà l’accés al mercat de treball i l’acompliment dels requisits sol·licitats per les empreses. En

REFLEXIONS
UN M A R D’EM O CIONS

L’alegria,
l’esclat
de joia (I)

E

L
un altre sentit, l’entitat vol destacar que les dificultats referents a la situació administrativa de les persones ateses, especialment la manca de permís de treball, han limitat en alguns casos l’accés al mercat laboral.
Per millorar la formació de les persones ateses s’han
portat a terme quatre cursos ocupacionals, que han beneficiat 38 alumnes, en els sectors de la costura, neteja
i treball a la llar, i manteniment d’edificis; així com cursos
d’alfabetització, organitzats juntament amb la Parròquia
Sant Ignasi, que han beneficiat 24 alumnes. També cursos d’informàtica bàsica, amb 25 alumnes.
A la vegada, també volen continuar apostant per accions de sensibilització, encaminades a promoure una
millora de les condicions del mercat de treball. Per tal
d’establir ponts amb el mercat laboral, la Fundació Jaume Rubió i Rubió ha contactat amb 98 empreses i ha
signat convenis amb dues d’elles: Amiga ETT Social i
Òptima Serveis.

L’Hospital Arnau de Vilanova
celebra el Dia del Malalt

C

om cada any, l’Hospital Arnau
de Vilanova ha viscut el Dia del
Malalt, organitzat pel Servei
Religiós. La jornada va començar amb
el repartiment d’un detall i una estampa a tots els malalts ingressats.
La missa de les onze del matí, oficiada per Mn. Àngel Escales, va ser solemnitzada pel grup «Nacencia» del Centro

AGENDA
◗ Diumenge, 23 de juny. Corpus Christi:
—A les 18 h, Eucaristia a la Catedral
Nova, presidida pel Sr. Bisbe.
—A continuació, hi haurà la processó
amb el Santíssim per diferents carrers de l’Eix Comercial fins arribar
a la Catedral.
◗ Dilluns, 24 de juny. Sant Joan Baptista, patró de la Diòcesi de Lleida. A les
11.30 h, Missa a la Parròquia de Sant
Joan.
◗ Divendres, 28 de juny. Solemnitat del
Cor de Jesús:
—A les 18.30 h, al monestir del Sagrat
Cor de Jesús (pda. Caparrella, 159).
Eucaristia, exposició del Santíssim,
acte de consagració. Sortiran autocars de les parròquies del Pilar i del
Carme a les 18 h.

Extremeño de Lleida. A la vegada,
també es va administrar la Santa Unció a algunes persones que van assistir a la missa. Seguidament, la festa del Dia del Malalt va continuar per
les plantes de l’hospital gràcies a l’actuació musical de «Los Hondureños»
que van posar la nota festiva i musical.

’alegria és un esclat de joia
en el cor, un crit espontani
que arriba als confins de la
terra, una abraçada enmig d’un
aeroport, una llàgrima de goig que
no té por de convertir-se en riu.
Mou a l’acció, al moviment, a vèncer qualsevol obstacle per alt que
sigui.
És un sotrac, quelcom inesperat, perquè l’alegria anticipada i
calculada ja no és alegria. Advé
sense permís i se’n va sense demanar-ho. És una agradable intrusa que es cola en la vida per
estar-s’hi poca estona, però que
quan hi és, transforma poderosament la mirada, la forma de percebre el món i la mateixa percepció d’un mateix.
La visió de l’home alegre és
molt distinta de la de l’home entristit. Encara que ambdós estiguin asseguts en el mateix banc,
del mateix parc i a la mateixa hora, no veuen el mateix, perquè un
cor alegre ho transforma tot i qualsevol indici de negror, qualsevol
taca de foscor és restaurada.
Aquí rau l’alquímia de l’alegria:
transforma el que és negre en
blanc, el que és fosc en llum, el
que és decrèpit en primaveral. En
el fons, però, res no canvia; però
l’alegria causa la impressió de
què ha canviat i això fa possible
un nou moviment, un canvi en el
gest.
Francesc Torralba
Doctor en Teologia

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL
24. Dilluns (lit. hores: de la Solemnitat. 4a setm.) [Is 49,1-6 / Sl 138 /
Fets 13,22-26 / Lc 1,57-66.80]. Naixement de sant Joan Baptista, fill de
Zacaries i Elisabet, parent i precursor
del Senyor, patró de la diòcesi de Lleida.
25. Dimarts [Gn 13,2.5-18 /
Sl 14 / Mt 7,6.12-14]. Sant Pròsper
d’Aquitània, bisbe; sant Guillem
(†1142), abat; santa Oròsia, vg. i mr.
26. Dimecres [Gn 15,1-2.1718 / Sl 104 / Mt 7,15-20]. Sant Pelai o Pelagi, noi mr. de la castedat,
a Còrdova (925), nat a Galícia, venerat a Oviedo; sants Joan i Pau (Joanipol), germans mrs.; sant David, ermità (s. V); santa Perseveranda, vg.;

beata Magdalena Fontaine, vg. i mr.
Lleida, Tortosa, Sant Feliu de Llobregat i Urgell: Sant Josepmaria Escrivà de Balaguer (Barbastre, 1902 Roma, 1975), prev. fund. Opus Dei.
27. Dijous [Gn 16,1-12.15-16 (o
bé, més breu: 16,6b-12,15-16) / Sl
105 / Mt 7,21-29]. Sant Ciril d’Alexandria (370-444), bisbe i doctor de
l’Església; Mare de Déu del Perpetu
Socors, patrona de la Seguretat Social i del cos de sanitat; sant Ladislau,
rei hongarès; sant Zoile, mr.; Tomàs
d’Orvieto, rel. servita.
28. Divendres [Ez 34,11-16 / Sl
22 / Rm 5,5-11 / Lc 15,3-7]. Sagrat Cor
de Jesús. Sant Ireneu (s. II), bisbe de

Lió i mr., deixeble de Policarp d’Esmirna; sant Pau I, papa (757-767);
sant Argimir, monjo i mr.; santa Marcel·la, mr.
29. Dissabte [Fets 12,1-11 / Sl
33 / 2Tm 4,6-8.17-18 / Mt 16,13-19].
Sant Pere (o Quefes), de Betsaida, i
sant Pau (o Pol), de Tars, apòstols,
puntals de l’Església (s. I); santa Maria, mare de Joan-Marc.
30. Diumenge vinent, XIII de durant l’any (lit. hores: 1a setm.) [1R
19,16b.19-21 / Sl 15 / Ga 5,1.13-18 /
Lc 9,51-62]. Sants protomàrtirs de
l’Església de Roma, en temps de Neró
(s. I); sant Marçal de Llemotges, bisbe;
santa Emiliana, vg.
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El Cos i la Sang de Crist (C)
◗ Lectura del libro del Génesis (Gn 14,18-20)

En aquells dies, Melquisedec, rei de Salem, portà pa i vi. Com que era sacerdot del Déu Altíssim, beneí Abram amb aquestes paraules: «Que
el Déu Altíssim, creador del cel i de la terra,
beneeixi Abram. Beneït sigui el Déu Altíssim,
que ha posat a les teves mans els teus adversaris.» I Abram li donà el delme de tot el botí.

En aquellos días, Melquisedec, rey de Salén,
sacerdote del Dios altísimo, sacó pan y vino, y
le bendijo diciendo: «Bendito sea Abrán por el
Dios altísimo, creador de cielo y tierra; bendito sea el Dios altísimo, que te ha entregado
tus enemigos». Y Abrán le dio el diezmo de
todo.

◗ Salm responsorial (109)

◗ Salmo responsorial (109)

R. «Ets sacerdot per sempre, com ho fou Melquisedec.»

R. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de
Melquisedec.

Oracle del Senyor el meu Senyor: «Seu a la
meva dreta, / i espera que faci dels enemics
l’escambell dels teus peus.» R.

Oráculo del Señor a mi Señor: / «Siéntate a
mi derecha, / y haré de tus enemigos / estrado de tus pies.» R.

Que el Senyor estengui lluny des de Sió / el
poder del teu ceptre. / Impera enmig dels
enemics. R.

Desde Sión extenderá el Señor / el poder de tu
cetro: / somete en la batalla a tus enemigos. R.

«Ja eres príncep el dia que vas néixer, / tens
la glòria sagrada des del si de la mare, / des
del principi jo t’he engendrat.» R.

«Eres el príncipe desde el día de tu nacimiento / entre esplendores sagrados; / yo mismo
te engendré, desde el seno, / antes de la aurora.» R.

El Senyor no es desdiu del que jurà: / «Ets
sacerdot per sempre, com ho fou Melquisedec.» R.

El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: / «Tú
eres sacerdote eterno, / según el rito de Melquisedec». R.

◗ Lectura de la primera carta de sant Pau
als cristians de Corint (1Co 11,23-26)

◗ Lectura de la primera carta de san Pablo
a los Corintios (1Cor 11,23-26)

Germans, aquesta tradició que jo he rebut i
que us he transmès a vosaltres ve del Senyor;
Jesús, el Senyor, la nit que havia de ser entregat prengué el pa, i, dient l’acció de gràcies,
el partí i digué: «Això és el meu cos, ofert per
vosaltres. Feu això per celebrar el meu memorial.» Igualment prengué el calze, havent sopat,
i digué: «Aquest calze és la nova aliança segellada amb la meva sang. Cada vegada que en
beureu, feu-ho per celebrar el meu memorial.»
Així, doncs, cada vegada que mengeu aquest
pa i beveu aquest calze anuncieu la mort del
Senyor fins que torni.

Hermanos: Yo he recibido una tradición, que
procede del Señor y que a mi vez os he transmitido: que el Señor Jesús, en la noche en
que iba a entregarlo, tomó pan y, pronunciando la Acción de Gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros.
Haced esto en memoria mía». Lo mismo hizo
con el cáliz, después de cenar, diciendo: «Este
cáliz es la nueva alianza en mi sangre; haced
esto cada vez que lo bebáis, en memoria mía.
Por eso, cada vez que coméis de este pan y
bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor, hasta que vuelva.

◗ Lectura de l’evangeli segons sant Lluc
(Lc 9,11b-17)

◗ Lectura del santo Evangelio
según san Lucas (Lc 9,11b-17)

Un dia Jesús parlava del regne de Déu a la gent
i curava els qui en tenien necessitat. Veient
que començava a fer-se tard, els dotze anaren
a dir-li:
«Acomiadeu la gent. Que vagin a passar la
nit als pobles o a les masies del voltant, i puguin trobar-hi queviures; aquí és un lloc despoblat.» Jesús els digué: «Doneu-los menjar vosaltres mateixos.»
Ells respongueren: «Només tenim cinc pans
i dos peixos. ¿Hem d’anar nosaltres mateixos a comprar menjar per a tota aquesta gentada?» Tots plegats eren uns cinc mil homes.
Ell digué als deixebles: «Feu-los seure en
grups de cinquanta.» Els deixebles ho feren
i tothom s’assegué. Jesús prengué els cinc
pans i els dos peixos, alçà els ulls al cel, els beneí, els partí i els donava als deixebles perquè
els servissin a la gent. Tothom en menjà tant
com volgué i recolliren dotze coves de les sobres.

En aquel tiempo, Jesús hablaba a la gente del
reino y sanaba a los que tenían necesidad de
curación. El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose los Doce, le dijeron: «Despide
a la gente; que vayan a las aldeas y cortijos
de alrededor a buscar alojamiento y comida,
porque aquí estamos en descampado». Él les
contestó: «Dadles vosotros de comer». Ellos replicaron: «No tenemos más que cinco panes y
dos peces; a no ser que vayamos a comprar de
comer para todo esta gente». Porque eran unos
cinco mil hombres. Entonces dijo a sus discípulos: «Haced que se sienten en grupos de unos
cincuenta cada uno». Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. Entonces, tomando
él cinco panes y los dos peces y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos,
los partió y se los iba dando a los discípulos
para que se los sirvieran a la gente. Comieron
todos y se saciaron, y recogieron lo que les había sobrado: doce cestos de trozos.

L’Eucaristia,
el veritable aliment

orpus ens fa reflexionar sobre allò
que celebrem cada dia, l’Eucaristia.
Sant Pau ens diu que la celebració
de l’Eucaristia és una tradició que ha rebut
(per tant es remunta a abans de la seva
conversió): Jesús, el Senyor, la nit que havia de ser entregat prengué el pa, el partí i
digué: Això és el meu cos, ofert per vosaltres. Igualment prengué el calze i digué:
Aquest calze és la nova aliança segellada
amb la meva sang. Cada vegada que mengeu aquest pa i beveu aquest calze anuncieu la mort del Senyor fins que torni. L’Eucaristia, doncs, és la presència real de Crist
que ens ofereix la salvació que ell ens va
obtenir amb la seva mort i la seva resurrecció. L’Eucaristia és fer present cada dia per
nosaltres la seva salvació fins a la fi del món.
La primera lectura ens recorda un relat
molt antic quan Melquisedec porta pa i vi.
I com era sacerdot beneí Abram. La carta
als hebreus ens dirà que Melquisedec és la
imatge de Crist. El text, doncs ens recorda
que ell ens ofereix el pa i el vi que són el seu
cos i la seva sang perquè siguin el nostre
aliment.
I l’evangeli ens narra la multiplicació dels
pans i dels peixos, que certament és un símbol de l’Eucaristia. El text diu: Jesús prengué els cinc pans i els dos peixos, alçà els
ulls al cel, els beneí, els partí i els donava
als deixebles. No ens recorda això justament les paraules que diu el sacerdot en
la consagració? Però abans Jesús, davant
la petició dels deixebles que acomiadés la
gent, diu: Doneu-los menjar vosaltres mateixos. És a dir, participar de l’Eucaristia vol dir
també preocupar-nos que tothom tingui el
pa material, el pa de cada dia, però també
el pa, encara més important de l’Eucaristia. Corpus, doncs, ens recorda que Jesús
es fa realment present en cada Eucaristia
per a ser el nostre aliment, per a donar-nos
la força de la seva salvació i perquè nosaltres sapiguem assaciar també la fam dels
nostres germans amb el pa material i el pa
eucarístic.
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◗ Lectura del llibre del Gènesi (Gn 14,18-20)

COMENTARI

