
LECTURES  
DIUMENGE 29/05/2016 

EL COS Y LA SANG DE CRIST. CICLE C. 

1ª LECTURA (Gènesi 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. 

2ª LECTURA (Corintis 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. 
  

EVANGELI (Lluc 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 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. 



LECTURES  
DIUMENGE 05/06/2016 

DURANT L’ANY X. CICLE C. 

1ª LECTURA (1R 17,17-24) 
En aquells dies, el fill d'una dona, mestressa de casa,  
es posà malalt,  
i la malaltia s'agreujà tant que el noi expirà.  
La dona digué a Elies:  
«Per què et ficaves amb mi, home de Déu?  
Veig que has vingut a casa meva per fer presents a Déu 
les meves culpes  
i fer morir el meu fill».  
Ell li digué:  
«Dóna-me'l».  
Elies el prengué dels braços de la mare,  
el pujà a l'habitació de dalt, on ell vivia,  
el posà al seu llit i cridà al Senyor:  
«Senyor, Déu meu, fins a la viuda que m'acull,  
li feu aquest mal de fer morir el seu fill?».  
Després s'estirà tres vegades sobre el noi i cridà al Senyor:  
«Senyor, Déu meu:  
feu, si us plau, que l'ànima d'aquest noi torni dintre 
d'ell».  
El Senyor escoltà el crit d'Elies:  
l'ànima del noi tornà dintre d'ell, i recobrà la vida.  
Elies el prengué,  
el dugué de l'habitació de dalt a la planta baixa de la casa,  
el donà a la seva mare i li digué:  
«Mira, el teu fill és viu».  
La dona digué a Elies:  
«Ara sé de cert que ets un home de Déu  
i que són del Senyor les paraules que anuncies». 

2ª LECTURA (Ga 1,11-19) 
Germans, vull que ho sapigueu:  
la Bona Nova que us vaig anunciar no ve dels homes,  
perquè no l'he rebuda de cap home ni l'he apresa de ningú:  
l'he rebuda per una revelació de Jesucrist.  
Ja heu sentit parlar del meu comportament en el judaisme:  
amb quina fúria jo perseguia l'Església de Déu  
i l'atropellava;  
sobrepassava dins el judaisme molts compatricis  
de la meva edat,  
ja que era molt més zelós de les tradicions dels meus pares.  
Però Déu m'havia escollit des de les entranyes de la mare  
i m'havia cridat per la seva gràcia.  
Quan a ell, doncs, li semblà bé,  
em revelà el seu Fill,  
perquè jo l'anunciés als qui no són jueus.  
Tot seguit, sense haver consultat cap home de carn i sang,  
sense haver pujat a Jerusalem,  
a trobar els qui ja eren apòstols abans que jo,  
me'n vaig anar a Aràbia,  
i d'allà vaig tornar a Damasc.  
Només tres anys més tard  
vaig pujar a Jerusalem per conèixer Quefes,  
i vaig passar quinze dies amb ell.  
Dels altres apòstols no en vaig veure cap,  
fora de Jaume, el germà del Senyor. 

EVANGELI (Lluc 7,11-17) 
En aquell temps Jesús se n'anà a un poblet anomenat Naïm.  
L'acompanyaven els deixebles i molta gent.  
Quan s'acostaven a l'entrada del poble  
es trobà que duien a enterrar un mort,  
fill únic d'una mare viuda.  
Molta gent del poble acompanyava la mare. 
Així que el Senyor la veié, se'n compadí i li digué:  
«No ploris».  
El Senyor s'acostà al fèretre i li posà la mà al damunt.  
Els qui el portaven s'aturaren,  
i ell digué:  
«Jove, aixeca't».  
El mort es posà assegut i començà a parlar.  
I el Senyor el donà a la seva mare.  
Tots quedaren esglaiats i glorificaven Déu. 
La gent deia:  
«Ha aparegut entre nosaltres un gran profeta».  
Deien també:  
«Déu ha visitat el seu poble».  

Per tot el país dels jueus i per tota la rodalia  
s'escampà aquesta anomenada de Jesús. 
  



PROJECTE D’HOMILIA
Nota: Sobre la festa del Corpus trobareu altres apunts a 
l’any a i any b 

Lluc posa el relat que hem llegit dintre un marc més 
ampli que es pot resumir així: Jesús ha enviat els 
Dotze a predicar el Regne i a guarir. Com a resultat 
d’aquesta predicació, neix entre la gent la pregunta de 
qui és aquest Jesús de qui parlen els Dotze. Fins i tot 
s’ho pregunta Herodes (Lluc 9,7). El mateix Jesús 
acaba preguntant als deixebles: “Qui diuen la gent que 
sóc jo?” i “I vosaltres, qui dieu que sóc” (Lluc 9,18). 

Quan els Apòstols estan de tornada, Jesús intenta 
parlar a soles amb ells, però no pot perquè s’hi han 
aplegat les multituds que els Apòstols havien 
entusiasmat. Jesús les atén parlant-los del Regne i 
curant els qui en tenien necessitat. La gent l’escolta. 

Però la gent és molta gent, i els Dotze s’adonen que 
es fa tard i estan en un lloc despoblat. Tenen, doncs, 
un problema: han despertat l’entusiasme de la 
multitud i ara no saben què fer amb ella. Ho fan notar 
a Jesús. 

La resposta de Jesús és del tot desconcertant: 
“Doneu-los menjar vosaltres mateixos”. Els deixebles 
expressen la seva total incapacitat: només tenen 5 
pans i 2 peixos, per a 5000 homes! Però per a Jesús 
això és més que suficient, i diu als deixebles que 
organitzin l’àpat… I van sobrar-ne 12 coves! 

Què ha passat? Un miracle? O potser la multitud va 
perdre la gana? Diu el relat que tothom en menjà tant 
com volgué. 
…tant com volgué”. 

Potser aquí està l’explicació del que va passar. 
Una vegada, en motiu d’una nevada, els mitjans de 

comunicació van parlar d’un possible problema del 
transport. I els supermercats, signe màxim de la 
nostra societat de l’opulència, van quedar buits. Buits, 
no pas per carència d’aliments sinó perquè molta gent 
va dedicar-se a acaparar tot el que podia. 

En el relat que hem llegit són significatius els 
números. Destaca el número “5”: 5 pans; 50 persones 
en cada grup de comensals; 5000 homes en total. En 
la Bíblia, el “5” és el número de l’Esperit. Recordem la 
“Pentecosta”, que significa “50”. 

Això vol dir que el relat es refereix a una multitud 
que ha escoltat el missatge de Jesús i l’ha cregut. És 
una “multitud” que ha esdevingut “comunitat”. Ara són 
“comunitat de l’Esperit”. Per això es diu que són 
“5000”. I es reuneixen en comunitats segons l’Esperit. 
Per això es diu que són grups de “50”. També 
s’insisteix en que mengen asseguts (reclinats), que era 
la posició que, en els àpats, prenien els homes adults i 
lliures. Com a comunitat de l’Esperit no es mouen per 
l’afany d’acaparar. Al contrari: han posat en comú tot 
el que tenien. (5 pans i 2 peixos. 5+2 = 7.  El 7 
significa totalitat). 

Van menjar tant com en volien i en va sobrar per als 
altres: 12 coves. “12” és la xifra d’Israel. No es tracta 
de cap miracle obrat per la divinitat de Jesús, sinó 
que és el fruit del compartir.  Han compartit els 
“aliments”, que, en la comunitat, sempre són rebuts 
per ser compartits, com explícitament manifesta el 
gest de Jesús: alçà els ulls al cel, els beneí, els partí… 

Aquest relat és una escenificació avançada d’allò 
que és i representa la trobada setmanal de la 
Comunitat (Missa). S’hi posa en comú tot el que es té. 
Això vol dir que s’hi posa en comú fins i tot la pròpia 
vida, com farà explícitament Jesús en l’Últim Sopar 
(Lluc 22,19). Maria ja havia prefigurat tot això quan, 
segons el relat de Lluc, va posar en una menjadora el 
seu fill acabat de néixer (Lluc 2,7). 

Potser no és gaire correcte parlar de “multiplicació” 
dels pans i dels peixos. Jesús no multiplica res, sinó 
que invita a compartir. 

Quan entenem la pròpia vida no tant com un 
conjunt de necessitats sinó com un do a compartir, els 
5 pans i 2 peixos són més que suficients perquè 
tothom quedi satisfet. 

MISSATGE 
El relat que hem llegit està emmarcat per una 

pregunta que hi ha abans i després: Qui és, Jesús? En 
realitat aquesta pregunta porta a una altra: Qui és 
l’Home? O també: Què és la vida humana? 

RESPOSTA 
I la resposta que se’ns dóna és clara: La vida no és 

tant una necessitat a satisfer com un do a compartir. 
Així, l’ésser humà deixa de ser un simple “sac de 
necessitats” i esdevé un “comensal” en la gran FESTA DE 
LA VIDA COMPARTIDA. L’àpat és signe de Vida i de Festa. 

Estem en plena crisi. (Això va ser escrit el 2010) 
Es tracta d’una crisi ben estranya; també és ben 
vergonyosa. No està produïda per escassetat 
d’aliments (i d’altres béns necessaris) sinó per 
“escassetat” de diners. Primer hem sotmès els 
aliments al diner; després hem liquat el diner perquè 
corri. Però en la “ruta del diner” han aparegut els 
acaparadors, i ara a molts els falta “líquid”, com en un 
cos amb hemorràgies, que deixa sense sang òrgans 
vitals. 

De fet, sobren aliments, però molts no els poden 
adquirir per falta de diners. També sobren diners, però 
per a molts han “desaparegut” en les hemorràgies 
provocades per uns pocs en benefici propi. Realment 
vergonyós! 

La crisi empobrirà a molts, i enriquirà moltíssim a 
uns pocs. És la “llei del Sistema”; un sistema que, 
primer, s’ha fet “indispensable per a tothom”, amb la 
connivència de la majoria. 

Podem alliberar-nos del Sistema? O potser és que 
ha arribat l’hora dels marginats? Ara resulten més 
clares aquelles famoses paraules de Jesús: Benaurats 
els pobres. No pas perquè són pobres sinó perquè 
estan fora del Sistema. 

Per superar la crisi no necessitem màsters en 
Economia sinó màsters en Humanitat. I això ho podem 
ser una mica tots en la mesura que decidim anar-nos 
alliberant del Sistema per fidelitat als Humans. 
Després, que vinguin nous economistes que vulguin i 
sàpiguen d issenyar una Economia humana: 
l’Economia del compartir. 

Entretant, qui pugui ajudar que ajudi, conscients de 
que hi ha infinites maneres de fer-ho (a pesar del 
Sistema!). 

PREGUNTES per al diàleg 
1. El nostre SISTEMA ECONÒMIC es fonamenta en el 

consum. Per això necessita crear constantment 
NOVES NECESSITATS. Heu pensat mai quantes de les 
nostres “necessitats” podrien ser innecessàries? 

2. La festa de Corpus, que litúrgicament és una 
repetició del Dijous Sant, ha passat a ser el “Dia de 
Càritas”. Càritas, sense abandonar la beneficència 
puntual, va entrant cada vegada més en la denúncia 
del Sistema. Què en penseu? Trobaríeu noves 
maneres de col·laborar-hi? Us hi apunteu? 

3. Alguns, per superar la crisi, prediquen que es faci 
més consum. Què en penseu, des del punt de vista 
econòmic i des del punt de vista humanitari?  

http://www.parroquiesguixols.org/festa-de-corpus-cicle-a-pere-torras/
http://www.parroquiesguixols.org/cliqueu-aqui-diumenge-14-de-juny-2009/


Paraules i Parauletes 

EL COS Y LA SANG DE CRIST. CICLE C.  

“NOMBRES”. 

99.  Nombres. (Només tenim cinc pans i dos peixos). 
Per la seva relació amb la realitat més pròxima, determinats nombres adquireixen un significat diferent i 

més ampli que el seu valor matemàtic. 
El número “2”, com a alternativa a la unitat, a vegades pot significar diversos. El “5”, per correspondre 

als dits que formen la mà, que és la part més activa i operant del cos, pot significar la capacitat creativa. 
D’aquí també el significat dels “10” dits, útils, a més, per a recordar o repetir llistes curtes, com els 
famosos 10 Manaments. A la Bíblia, el “12” serveix per identificar el Poble de les Dotze Tribus. Els 
nombres alts poden significar una multitud o un gran quantitat d’objectes o persones, com el número 
“12000” resultant de multiplicar 12 x 1000 (Apocalipsi 7:4). 

En l’evangeli d’avui, els nombres hi tenen una presència destacada. En poques ratlles trobem “5” i “2”, 
“5000”, “50”, i “12”. També hi destaca, no explícitament però sí repetit, el “7”. Sumant els 5 pans i els 2 
peixos tenim el “7”, número que significa plenitud, per allò dels 7 dies de la setmana o dels 7 planetes 
amb el Sol. 

Els “5 pans” són una al·lusió directa als 5 llibres de la Torà o Llei de Déu anomenats Pentateuc (Penta 
significa 5). En l'espiritualitat del Poble Elegit és freqüent parlar de la Torà com a pa o aliment (Siràcida 
15:1ss. També Deuteronomi 8:3)). Jesús s’hi refereix en la discussió amb el Diable quan aquest li 
proposa, per a satisfer la fam, convertir les pedres en pans. (Mateu 4:4). D’aquí el significat dels 5 pans: 
quan no són “posseïts” sinó “compartits” i entesos com a do de Déu, alimenten 5000 comensals (tota la 
multitud) formant grups de “50”. 

El simbolisme de “50” és doble: per un cantó és un múltiple de “5”, amb tot allò que aquest número 
simbolitza. Per l’altre, segueix a la plenitud del “49” (7 x 7). D’aquí que “50” pugui significar un nou 
començament des de la plenitud. Els grups de “50” representen, doncs, la multitud quan ha esdevingut 
comunitat per l’acció de compartir tot el que tenien (5+2=7). 

També els 12 coves de les sobres tenen un significat important. En un primer moment, les 12 Tribus no 
participen, com a Poble, en el nou àpat. Però l’aliment compartit és abundant i n’hi ha per a tothom; 
també per a aquells que, de fet, havien estat els primers invitats, però que de moment refusen la 
invitació.  

De fet, els evangelis de Mateu i de Marc repeteixen l’escena del Pa compartit, però canviant els 
números. En la segona narració, el pa sobrant no són “12” coves sinó “7”. Pels números sabem que el 
primer àpat representa els membres del Poble elegit que han acceptat la invitació, i les sobres són per als 
que hi puguin respondre més tard. Els números del segon àpat ja assenyalen una invitació universal 
(Mateu: primer relat: 14,17; segon relat: 15:37. Marc: primer relat: 6,38; segon relat: 8:8). 

A vegades els nombres adquireixen un altre significat pel fet que s’escrivien amb lletres. Això permetia 
suggerir crípticament noms de persona o de ciutat que no es podien dir obertament. Per exemple: “Aquí 
cal la saviesa! Qui sigui intel·ligent, que calculi la xifra de la bèstia, que és una xifra referida a una 
persona: 666” (Apocalipsi 13:18). Cal reconèixer que en aquests casos la interpretació és difícil perquè la 
sèrie dels nombres que poden donar un resultat determinat és molt variada. En el cas de “666”, alguns 
proposen llegir “Lateinos” (Els Llatins = Imperi Romà)  (30 + 1 + 300 + 5 + 10 + 50 + 70 + 200), 
mentre altres proposen llegir el nom hebreu de l’emperador Neró Cèsar (50 + 200 + 6 + 50 + 100 + 60 
+ 200). 

Abans de l’arribada del llenguatge científic, era habitual “jugar” amb determinats números de significat 
simbòlic, no sempre fàcil d’interpretar dos mil anys després.  

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=76&capitol=1376&select=7
http://www.bci.cat/index.php?llibre=46&capitol=1061&select=15
http://www.bci.cat/index.php?llibre=5&capitol=164&select=8
http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1113&select=4
http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1123&select=14
http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1124&select=15
http://www.bci.cat/index.php?llibre=51&capitol=1144&select=6
http://www.bci.cat/index.php?llibre=51&capitol=1146&select=8
http://www.bci.cat/index.php?llibre=76&capitol=1382&select=13


Tertúlia en espiral
EL COS Y LA SANG DE CRIST. CICLE C.  

 

Juli 
Carai! Aquest evangeli d’avui sembla un problema 

de matemàtiques: tot són números! I és un autèntic 
problema, perquè no lliguen de cap manera. Ja amb 
direu com s’alimenten 5000 homes amb només 5 
pans! 
Víctor 

Es tracta d’un miracle, i seria ben necessari 
repetir-lo. Avui es celebra el dia de Càritas. A 
Càritas estem desbordats de tanta gent que ens 
demana menjar. 
Bet 

Jo no crec que Jesús fes o pogués fer aquest 
miracle que diu aquí. Si fos així, se’l podria acusar 
de no repetir-lo. Per què ahir sí, i avui no? 
Magda 

Jo tampoc no crec que aquí hi hagués cap 
miracle, almenys tal com se sol entendre això dels 
miracles. Més encara: si continuéssim llegint, 
veuríem que Jesús no se’n va sortir del que volia 
fer. En aquest relat hi destaca el número 
5→50→5000. El 50 representa la nova comunitat de 
l’Esperit. El que Jesús pretenia era que la multitud 
esdevingués comunitat. “Feu-los seure en grups de 
50” és una expressió per indicar unes comunitats 
adultes i lliures (Pensem en la Pentecosta). De 
moment, no se’n va sortir. Aquestes comunitats, 
compartint el que tenien, no apareixeran fins 
després de la seva mort. 
Víctor 

Això que dius, ja saps que em crea molts 
interrogants sobre la feina de Càritas. N’hem parlat 
moltes vegades. Tu sempre em dius que no acabes 
d’entendre la nostra feina perquè fem beneficència 
però no s’hi fa comunitat, que és el que realment és 
urgent. Però, com? La gent que ve a Càritas vol 
aliments; i l’importa un rave fer comunitat! 
Magda 

No critico la feina de Càritas. Déu me’n guard! 
Només dic que, segons l’evangeli, potser esteu fent 
una feina que no és ben bé la més “cristiana”. Per 
altra part, és també el que va fer Jesús en un 
primer moment, segons el relat que hem llegit. Però 
si llegim l’Evangeli fins al final, tornarem a trobar la 
multitud demanant la crucifixió de Jesús i exigint 
l’alliberament de Barrabàs, que era un criminal. 
Sovint la multitud prefereix tenir líders −encara que 
la manipulin− per comptes d’esdevenir comunitat. 
En canvi l’obra de Jesús és fer-se aliment −ell i 

nosaltres− perquè la multitud passi a ser comunitat. 
Un canvi lliure, però que és l’únic camí. 
Juli 

Perdoneu que jo sempre entengui les coses des 
de la meva feina. Això que acabes de dir tu, Magda, 
sobre la multitud que no vol ser comunitat, em 
resulta clarificador. Si us he de ser sincer, les 
paraules de l’evangeli d’avui que més m’han cridat 
l’atenció són quan diu que aquest tal Jesús curava 
els qui en tenien necessitat. Segurament aquí hi ha 
ganxo. “Els qui en tenien necessitat”. Estic cansat 
de trobar-me amb malalts que “no tenen 
necessitat” de curar-se. Al contrari: tenen 
“necessitat d’estar malalts”. Deu ser més o menys 
això que tu dius de ser “multitud” i refusar de ser 
“comunitat”. Us asseguro que, en certs casos, no sé 
si és millor intentar curar-los o deixar-ho estar. Més 
o menys, com et passa a tu, a Càritas. 
Víctor 

És ben bé com dius! És sorprenent la quantitat 
d’enemics que s’està creant Càritas pel fet d’ajudar. 
Sobretot entre els mateixos ajudats! Però, per altra 
part, hi ha gent que s’ho passa molt malament. 
Alguna cosa s’ha de fer! A algun lloc han de poder 
anar! 
Bet 

La gent sap que teniu diners o aliments, i ve a 
buscar-ne. És lògic. I si a algú no li doneu el que ell 
espera, s’enfada. Ell considera que Càritas té 
obligació de donar, i que ells tenen dret a rebre. A 
Càritas no hi van a buscar comunitat! 
Juli 

Penso que a Càritas esteu fent un servei de 
suplència. És un servei que l’hauria de fer 
l’ajuntament: perquè és ell qui ens cobra impostos i 
té els mecanismes necessaris per evitar els abusos. 
¿Podeu estar segurs de que doneu a qui més ho 
necessita? No ho podeu saber perquè no teniu, ni 
podeu tenir, un coneixement de la situació real de la 
gent. 
Víctor 

En principi, nosaltres ens hem de fiar de la gent. 
Però és evident que n’hi ha que ens enreden. I, a 
sobre, solen ser els qui més ens critiquen. Ja ho sé 
que no hem d’ajudar perquè parlin bé de nosaltres; 
però entre poc i massa! 
Bet 

Jo a vegades he donat coses per Càritas. I no em 
sap pas greu; però em queda un rau-rau a dintre 
com dient-me: Aquest no és pas el camí; és massa 
còmode. Entre tots hem muntat una societat que 
crea pobres, i per comptes de canviar la societat, 
“mantenim” els pobres. Jo penso que, fora d’algun 
cas molt especial, darrera cada pobre hi ha alguna 
classe d’injustícia social. S’hauria d’ajudar al pobre, 
però sense deixar de treballar per canviar les coses. 

ELS TERTULIANS (Imaginaris, però basats en la vida real, representen 
diferents opcions i actituds): 

• Víctor. Des de sempre, cristià practicant. Per a ell, una festa 
sense missa no seria festa. Sense gaire problemes de fe, la seva 
pràctica és bàsicament ritual.  

• Magda. Mai ha estat practicant. D’estudiant, li van demanar un 
treball sobre Els Evangelis, i va quedar captivada. De gran, els 
investiga en profunditat. 

• Bet. Religiosament rebel. Va rebre una educació estricta. Ara és 
no-religiosa per poder sentir-se lliure. Li agrada discutir de religió. 
Es considera agnòstica. 

• Juli. Per a ell la religió és una malaltia. La gent hauria alliberar-
se'n. Però reconeix que, per a molts, és una "droga" que 
necessiten. 

Les dues parelles són amics de fa temps. En Víctor els va proposar 
que podrien "omplir" els caps de setmana fent tertúlia sobre l'evangeli 
del diumenge. Els quatre s’hi han engrescat.



FER MEMÒRIA DE JESÚS 

Tothom en menjà. 
En narrar l'últim Sopar de Jesús amb els seus deixebles, les primeres 

generacions cristianes recordaven el desig expressat de manera solemne pel seu 
Mestre: «Feu això que és el meu memorial». Així ho recullen l'evangelista Lluc i 
Pau, l'evangelitzador dels gentils. 

Des del seu origen, el Sopar del Senyor ha estat celebrat pels cristians per fer 
memòria de Jesús, actualitzar la seva presència viva enmig nostre i alimentar la 
nostra fe en ell, en el seu missatge i en la seva vida lliurada per nosaltres fins a 
la mort. Recordem quatre moments significatius en l'estructura actual de la 
missa. Els hem de viure des de dins i en comunitat. 

L'escolta de l'Evangeli. Fem memòria de Jesús quan escoltem en els evangelis 
el relat de la seva vida i el seu missatge. Els evangelis han estat escrits, 
precisament, per guardar el record de Jesús alimentant així la fe i el seguiment 
dels seus deixebles. 

Del relat evangèlic no n’aprenem doctrina sinó, sobretot, la manera de ser i 
d'actuar de Jesús, que ha d'inspirar i modelar la nostra vida. Per això, l'hem 
d'escoltar amb actitud de deixebles que volen aprendre a pensar, sentir, estimar i 
viure com ell. 

La memòria del Sopar. Fem memòria de l'acció salvadora de Jesús escoltant 
amb fe les seves paraules: "Això és el meu cos. Veieu-me en aquests trossos de 
pa lliurant per vosaltres fins a la mort … Aquest és el calze de la meva sang. L'he 
vessat per al perdó dels vostres pecats. Així em recordareu sempre. Us he 
estimat fins a l'extrem". 

En aquest moment confessem la nostra fe en Jesucrist fent una síntesi del 
misteri de la nostra salvació: "Anunciem la vostra mort, confessem la vostra 
resurrecció. Esperem el vostre retorn, Senyor Jesús”. Ens sentim salvats per Crist 
nostre Senyor. 

La pregària de Jesús. Abans de combregar, pronunciem l'oració que ens va 
ensenyar Jesús. Primer, ens identifiquem amb els tres grans desitjos que portava 
al seu cor: el respecte absolut a Déu, la vinguda del seu regne de justícia i el 
compliment de la seva voluntat de Pare. Després, amb les seves quatre peticions 
al Pare: pa per a tots, perdó i misericòrdia, superació de la temptació i 
alliberament de tot mal. 

La comunió amb Jesús. Ens acostem com pobres, amb la mà estesa; prenem el 
Pa de la vida; combreguem fent un acte de fe; acollim en silenci a Jesús en el 
nostre cor i en la nostra vida: "Senyor, vull combregar amb tu, seguir els teus 
passos, viure animat amb el teu esperit i col·laborar en el teu projecte de fer un 
món més humà". 

José Antonio Pagola






