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TAULA PARADA PER A TOTHOM
LAUDATO SI ́
En l’Eucaristia les coses creades troben la seva major elevació. La gràcia, que tendeix a manifestar-se de
manera sensible, aconsegueix una expressió meravellosa quan Déu mateix, fet home, arriba a fer-se
menjar per la seva criatura. El Senyor, en el súmmum del misteri de l’Encarnació, volgué arribar a la nostra
intimitat a través d’un tros de matèria. No des de dalt, sinó des de dins, perquè en el nostre propi món
poguéssim trobar-lo a ell. En l’Eucaristia ja està realitzada la plenitud i és el centre vital de l’univers, el focus
desbordant d’amor i de vida inesgotable. Unit al Fill encarnat, present en l’Eucaristia, tot el cosmos dóna
gràcies a Déu.
En efecte, l’Eucaristia és d’ella mateixa un acte d’amor còsmic: «Sí, còsmic! Perquè també, quan se
celebra sobre el petit altar d’una església rural, l’Eucaristia se celebra, en cert sentit, sobre l’altar del món».
L’Eucaristia uneix el cel i la terra, abraça i penetra totes les coses creades. El món que va sortir de les
mans de Déu torna a ell en feliç i plena adoració. En el Pa eucarístic, «la creació està orientada cap a la
divinització, cap a les santes noces, cap a la unificació amb el Creador mateix». Per això, l’Eucaristia és
també font de llum i de motivació per a les nostres preocupacions per l’ambient, i ens orienta a ser custodis
de totes les coses creades. (Ls’ 236)
El diumenge és el dia de la Resurrecció, el «primer dia» de la nova creació, la primícia de la qual és la
humanitat ressuscitada del Senyor, garantia de la transfiguració final de tota la realitat creada. A més,
aquest dia anuncia «el repòs etern de l’home en Déu». [...] El descans és una ampliació de la mirada que
permet tornar a reconèixer els drets dels altres. Així, el dia de repòs, el centre del qual és l’Eucaristia, vessa
la seva llum sobre la setmana sencera i ens motiva a incorporar-hi la protecció de la natura i dels pobres.
(Ls’ 237)
COMENTARI
Del text de l’evangeli d’avui, cal destacar les paraules de Jesús quan va respondre als deixebles que
volien desfer-se de la gentada que els seguia tothora, dient-los: “Doneu-los de menjar vosaltres”. Ells es
devien desconcertar però, potser, van començar a entendre que el projecte de Jesús ha de passar per
responsabilitzar-se uns dels altres i sobretot per tenir cura dels que tenen qualsevol tipus de mancança i
necessiten ajuda.
L’Eucaristia implica una taula que s’allargui per a tothom, especialment per als que tenen fam derivada de
necessitats materials però també de reconeixement, d’amistat, de justícia i de perdó. Seria un error acostarnos a rebre el cos de Crist sense alimentar-nos del seu amor universal. La comunió amb Crist demana
abandonar l’egoisme, l’individualisme i el consumisme excloent, per créixer en l’amor fratern i en la cura de
tota la creació. No podem sentir-nos en comunió amb Jesús sense lluitar per construir un món més just i
sostenible.
La pregària eucarística és per a tots els cristians un moment cabdal en la seva fe. No podem estar
distrets quan en la celebració es diu: “És bo, just i necessari d’agrair a Déu per la vida, per la creació
sencera i pel do que és Jesucrist”. Celebrar l’Eucaristia és reviure el Sant Sopar i ser-ne sempre els seus
testimonis, per començar a celebrar ja des d’ara la salvació que l’amor de Jesús, nostre Senyor, ens ofereix
si som capaços de viure’l compartint el nostre pa de cada dia.

PREGUNTEM-NOS
Què vol dir per a nosaltres això de partir-nos el pa en nom de Jesucrist? Quina imatge donem els cristians
de l’Eucaristia als qui no comparteixen la nostra fe? Fins on l’Eucaristia ens compromet a voler el que Déu
vol?
COMENTARIO AL EVANGELIO: (Jn 16,12 -15)
««Dadles vosotros de comer»
Hoy es el día más grande para el corazón de un cristiano, porque la Iglesia, después de festejar el Jueves
Santo la institución de la Eucaristía, busca ahora la exaltación de este augusto Sacramento, tratando de
que todos lo adoremos ilimitadamente. «Quantum potes, tantum aude...», «atrévete todo lo que puedas»:
ésta es la invitación que nos hace santo Tomás de Aquino en un maravilloso himno de alabanza a la
Eucaristía. Y esta invitación resume admirablemente cuáles tienen que ser los sentimientos de nuestro
corazón ante la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía.
Todo lo que podamos hacer es poco para intentar corresponder a una entrega tan humilde, tan escondida,
tan impresionante. El Creador de cielos y tierra se esconde en las especies sacramentales y se nos ofrece
como alimento de nuestras almas. Es el pan de los ángeles y el alimento de los que estamos en camino. Y
es un pan que se nos da en abundancia, como se distribuyó sin tasa el pan milagrosamente multiplicado
por Jesús para evitar el desfallecimiento de los que le seguían: «Comieron todos hasta saciarse. Se
recogieron los trozos que les habían sobrado: doce canastos» (Lc 9,17).
Ante esa sobreabundancia de amor, debería ser imposible una respuesta remisa. Una mirada de fe,
atenta y profunda, a este divino Sacramento, deja paso necesariamente a una oración agradecida y a un
encendimiento del corazón. San Josemaría solía hacerse eco en su predicación de las palabras que un
anciano y piadoso prelado dirigía a sus sacerdotes: «Tratádmelo bien».
Un rápido examen de conciencia nos ayudará a advertir qué debemos hacer para tratar con más
delicadeza a Jesús Sacramentado: la limpieza de nuestra alma —siempre debe estar en gracia para
recibirle—, la corrección en el modo de vestir —como señal exterior de amor y reverencia—, la frecuencia
con la que nos acercamos a recibirlo, las veces que vamos a visitarlo en el Sagrario... Deberían ser
incontables los detalles con el Señor en la Eucaristía. Luchemos por recibir y por tratar a Jesús
Sacramentado con la pureza, humildad y devoción de su Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los
santos.

Rev. D. Antoni Carol i Hostench (Sant Cugat del Vallès)

INTENCIONS DE LES MISSES DE LA SETMANA
DISSABTE 18 20h.
DIUMENGE 19 11h.
12h.
13h.
DILLUNS 20 20h
DIMARTS 21
DIJOUS
23
DIVENDRES24
DISSABTE 25
DIUMENGE 26

Pro populo
Hora Santa amb motiu del Corpus Christi
Nacho Martínez Martínez (14 Aniv.)
Missa pels benefactors espirituals i materials,
vius i difunts.
Francesc, Josep i Maria del Carme
Festa litúrgica de Sant Joan Baptiste
Solemnitat del Sagrat Cor de Jesús
Pepe Vila Abelló

20h.
20h.
20h.
20h.
11h.
13h. Pro Populo

CLOENDA DE L´ANY MUNDIAL DE LA FAMÍLIA
“L´ALEGRIA DE L´AMOR”
TROBADA DIOCESANA DE LES FAMÍLIES
A Roma, el diumenge 26 de juny, el papa Francesc presidirà la Trobada Mundial de la Família. Des de la
nostra diòcesi ens unirem a aquest acte celebrant una trobada de famílies a la parròquia de Sant Pere de
Ribes (Garraf). El nostre bisbe presidirà l´Eucaristia i es connectarà directament amb el Vaticà per escoltar les
paraules del Papa a l´hora de l´Àngelus.
L´horari és: 10h Acollida, 10:30h Eucaristia, 12h. Connexió amb Roma, 12:30 Conferència o activitats lúdiques
pels nens, 14h. Dinar de germanor (Cada família s´ho porta). Es demanar avisar abans.

PARRÒQUIA DELS SANTS JUST I PASTOR. ROMERIA MONTSERRAT 2022 . Del 4 al 6 de
noviembre. Reserveu les dates
Any en que se celebra el 75è aniversari de
l´entronització de la mare de Déu a Montserrat.

Dissabte 18 i diumenge 19
COL·LECTA PER CÀRITAS DIOCESANA AMB MOTIU DE LA FESTA DE CORPUS CHRISTI
Som el que donem. Som amor
Pots donar esperança, amor, justícia. Pots mirar amb tendresa, escoltar amb paciència, cuidar la
fragilitat, compartir amb generositat, denunciar la incoherència.

PARRÒQUIA DELS SANTS JUST I PASTOR
Despatx parroquial,
Dimarts i Dijous de 18 a 20h.
Horari de misses de dilluns a dissabte a les 20h.,
diumenge 11h (Català) i 13h. (castellano)
Tel: 93 371 12 97. Mn. Xavier 676 75 84 61
E-Mail: justipastor@telefonica.net
www.santjust.org/parroquia

