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EL  COS  I  LA  SANG  DE  CRIST  
 

Han passat molts anys d’aquell sopar de comiat de Jesús amb els seus deixebles. Aquell vespre 
Jesús volia que en el cor dels seus amics, asseguts a taula,i en el cor dels que aniríem arribant 
al llarg dels temps, s’hi fes present la certesa que mai estaríem sols, orfes de la seva presència i 
companyia, i que  la marxa dolorosa del crucificat no trenqués mai la comunió amb ell. És per 
això que va afegir: “Preneu, aquest és el meu cos” i la meva vida. Combregar expressa,doncs, 
estar units de veritat. Però no podem combregar amb Crist en l'íntim del cor sense preocupar-
nos de combregar amb els germans que pateixen i sense sentir-nos profunda- 
ment units a tota la creació. No podem compartir el pa de l'Eucaristia i ignorar la fam de milions 
de germans privats de pa, de justícia i de futur mentre nosaltres malgastem.  
 

Jesús,  aquell  dia, també  va  dir:“Feu això en memòria meva”.El  dinamisme de l’Eucaristia es 
manifesta en aquest breu manament,l’acceptació del qual és alhora un acte de confiança i 
d’audàcia. Prendre el cos de Jesús és fer nostra la decisió de qui va venir a salvar-nos, 

combregant ens comprometem a viure amb Jesús i estimar tothom com 
ell ens estima. La celebració de l'Eucaristia ens ha de fer prendre 
consciència que necessitem alliberar-nos de la cultura individualista 
que ens ha acostumat a viure pensant només en els nostres propis 
interessos per aprendre senzillament a ser més humans. Tota 
l'Eucaristia està orientada a crear fraternitat. 
 

Que la pràctica sagramental que vivim en les nostres comunitats 
parroquials no ens distregui i ens aturi tan sols a valorar les formes 
litúrgiques emprades o a fixar-nos tan sols en les persones conegudes 

que trobem en la celebració. Cal fixar-nos,sobretot,en si la l’Eucaristia ens compromet i renova i 
ens porta a estimar tothom millor. El que compta és que Jesús ens va demanar: “Estimeu com jo 
us he estimat”.No podem demanar al Pare «el pa nostre de cada dia» sense pensar en aquells 
que tenen dificultats per obtenir-lo. No podem combregar amb Jesús sense fer-nos més 
generosos i solidaris. No podem donar-nos la pau els uns als altres sense estar dis-posats a 
estendre una mà als que estan més sols i indefensos davant la crisi. 
Totes  i  cada  una de les celebracions eucarístiques de l’Esglé-sia són festes de la Pasqua 
instituïdes per Crist i no tan sols repeticions d’un ritual prou conegut. En elles, cada cristià és 
convidat a participar del misteri d’una mort que obra el pas al Regne de la Vida. 
 

 

Podem seguir celebrant rutinàriament la missa sense escoltar les trucades de l'Evangeli? Té 
sentit una Eucaristia dominical que es converteixi més aviat en un «refugi religiós» que en el 
motor del nostre compromís? 
 

 

 
 
 



Que no defallim en la nostra fe, refermeu-la Senyor Jesús i feu que, sentint-nos també fills 
estimats pel Pare, perdonats pel seu gran amori alimentats amb el cos i la sang de Crist, 
puguem escampar arreu la joia de la fraternitat i l’esperança en un més enllà feliç i per a tots. 
Gràcies, Senyor. 
 

 ECOPARROQUIES 
 

 

COMENTARIO AL EVANGELIO: Mc 14,12-16,22-26 
 

Éste es mi cuerpo. Ésta es mi sangre» 
 

Hoy, celebramos solemnemente la presencia eucarística de Cristo entre nosotros, el “don por 
excelencia”: «Éste es mi cuerpo (...). Ésta es mi sangre» (Mc 14,22.24). Dispongámonos a 
suscitar en nuestra alma el “asombro eucarístico” (San Juan Pablo II).  
 

El pueblo judío en su cena pascual conmemoraba la historia de la salvación, las maravillas de 
Dios para con su pueblo, especialmente la liberación de la esclavitud de Egipto. En esta 
conmemoración, cada familia comía el cordero pascual. Jesucristo se convierte en el nuevo y 
definitivo cordero pascual sacrificado en la cruz y comido en Pan Eucarístico. 
La Eucaristía es sacrificio: es el sacrificio del cuerpo inmolado de Cristo y de su sangre 
derramada por todos nosotros. En la Última Cena esto se anticipó. A lo largo de la historia se irá 
actualizando en cada Eucaristía. En Ella tenemos el alimento: es el nuevo alimento que d a vida y 
fuerza al cristiano mientras camina hacia el Padre. 
 

La Eucaristía es presencia de Cristo entre nosotros. Cristo resucitado 
y glorioso permanece entre nosotros de una manera misteriosa, pero 
real en la Eucaristía. Esta presencia implica una actitud de adoración 
por nuestra parte y una actitud de comunión personal con Él. La 
presencia eucarística nos garantiza que Él permanece entre nosotros 
y opera la obra de la salvación. 
 

La Eucaristía es misterio de fe. Es el centro y la clave de la vida de 
la Iglesia. Es la fuente y raíz de la existencia cristiana. Sin vivencia 
eucarística la fe cristiana se reduciría a una filosofía.  

 

Jesús nos da el mandamiento del amor de caridad en la institución de la Eucaristía. No se trata de 
la última recomendación del amigo que marcha lejos o del padre que ve cercana la muerte. Es la 
afirmación del dinamismoque Él pone en nosotros. Por el Bautismo comenzamos una vida nueva, 
que es alimentada por la Eucaristía. El dinamismo de esta vida lleva a amar a los otros, y e s un 
dinamismo en crecimiento hasta dar la vida: en esto notarán que somos cristianos.  
 

Cristo nos ama porque recibe la vida del Padre. Nosotros amaremos recibiendo del Padre la vida, 
especialmente a través del alimento eucarístico. 

Mons. José Ángel Saiz Meneses, Arzobispo  electo de Sevi l la.  
 

 
 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

 DISSABTE     5  20h.  

 DIUMENGE    6 11h. 
12h. 
13h. 

Esposos Lluís Miret i Teresa Martí 
Adoració de 12 a 13h. 
Pro populo 

 DIMECRES    9 20h. Pepita Salvat i Carme Salvat 

 DISSABTE    12 20h.  

 DIUMENGE  13  11h. 
 

13h. 

Germanes Romero-Gimeno i resta de 
familiars. 
Pro populo 

 DILLUNS      14 20h. Missa en temps de Pandèmia 
 

 

 

 

 

Diumenge dia 20 de Juny  a les 12h. Conferencia a càrrec de Mn. Xavier Sobrevia. 
QUE EM DE SOBRE L’EUTANÀSIA ? 

 
 
 



 
AVUI  DIUMENGE  FESTA  DEL  CORPUS 

 
 
 

 

ADORACIÓ DEL SANTÍS SIM DE 12 A 13 h. 
 I   COL·LECTA   EXTRA   

PER   CÀRITAS   DIOCESANA   DE   SANT FELIU 

 
 
 

 
 

AVUI  DIUMENGE   COL·LECTA  EXTRA  PER 
CÀRITAS DIOCESANA DE SANT FELIU 

 

DIUMENGE  VINENT  COL·LECTA  EXTRA 
DE PRIMER DIUMENGE DE MES 

 

 

Despatx parroquial, Dimarts i Dijous de 18 a 19,30h. 
Horari de misses : de dilluns a dissabte a les 20h., 

diumenge 11h (Català)  i 13h. (castellano) 
Sant Rosari: de dilluns a dissabte 19,30h. i diumenge 12,30h. 
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