
full DOMINICAL
7 de juny de 2015
esglesiabarcelona.cat
Aportació voluntària: 0,30 Ð

N.23
ANY LXXVII

PARAULA�I �VIDA�

L’eucaristia fou instituïda en el Sant So-
par del Dijous Sant, i la seva continuïtat 
en el temps i en l’espai respon a la volun-
tat categòrica de Jesucrist, com ens re-
corda l’evangelista Lluc: «Feu això que 
és el meu memorial». La festa de Corpus 
Christi és una festa eminentment euca-
rística i ha estat molt popular durant molts 
segles. És la solemnitat del cos i la sang 
de Crist.
  L’eucaristia sempre ha estat objecte 
d’una gran veneració a l’Església, sobre-
tot en el moment de la comunió. Sant 
Agustí deia que «ningú no menja aquesta 
carn sense abans adorar-la». L’eucaristia 
és el «misteri de la nostra fe». Crist, en la 
seva presència eucarística, roman enmig 
nostre —ell que ens estimà i es lliurà fins 
a la mort per nosaltres—, quedant-se so-
ta els signes que expressen i comuni-
quen el seu amor. El cos de Crist lliu-
rat i la sang de Crist vessada continuen 
fent present fins a la fi del temps, per 
mitjà del sagrament de l’eucaristia, l’efi-
càcia redemptora d’aquest amor extrem.
  Corpus Christi és la festa que expres-
sa palesament l’amor etern i infinit de 
Déu per tota la humanitat. Per això és 
també el Dia de la Caritat. L’eucaristia és 
el sagrament de l’amor. L’amor de Déu 
demana una resposta d’amor a Déu i 
d’amor als germans.
  L’eucaristia compromet a favor dels 
pobres. A fi de rebre veritablement el cos 
i la sang de Crist, hem de reconèixer el 
Crist en els més pobres, germans seus. 
En aquest sentit, el Concili Provincial Tar-
raconense va demanar revifar la tradició, 
viscuda intensament en els primers se-
gles de l’Església, de vincular visiblement 
la celebració de l’eucaristia amb la cari-
tat fraterna. Hi ha una relació ben parti-
cular entre la fracció del pa —l’eucaris-
tia— i la comunió cristiana de béns. Per 
això, des de l’inici de l’Església, junta-
ment amb el pa i el vi de l’eucaristia, els 
cristians presenten també els seus béns 
materials per compartir-los amb els qui 
passen necessitat.

  El cristià té motivacions molt fortes per 
estimar i ajudar els germans necessitats, 
perquè descobreix Crist en el rostre d’a-
quells amb els quals ell mateix s’ha vol-
gut identificar: «Perquè tenia fam i em do-
nàreu menjar.»

  Corpus Christi, eucaristia i caritat. Per 
això Càritas —que és Església— ocupa 
aquest dia un paper ben important, espe-
cialment urgent en aquest temps en què 
per a moltes persones la crisi persis teix. 
Aquest dia, en síntesi, ens reitera la vin-
culació entre l’eucaristia i la fraterni tat, 
entre el misteri de la presència de Crist 
en el seu gran sagrament i l’amor als ger-
mans, sobretot als més febles i necessi-
tats. Això és el que vol manifestar el lema 
escollit per Càritas per a la Campanya de 
Corpus: «De vegades la vida és com un joc 
de l’oca on has de retrocedir a la case lla 
de sortida, on has de tornar a comen çar de 
nou. Caiguis on caiguis, hi serem». Es trac-
ta d’acompanyar les persones i oferir-los 
les eines que els ajudin a recuperar l’au-
tonomia, l’autoestima i la motivació. Tot 
això no seria possible sen-
se la col·laboració dels so-
cis, donants, voluntaris i 
professionals que recolzen 
o realitzen aquesta tasca.

Corpus Christi 
és la festa que 

expressa palesament 
l’amor etern i infinit 

de Déu per tota 
la humanitat. 

Per això és també 
el Dia de la Caritat

Corpus i 
fraternitat

 † LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Cardenal arquebisbe de Barcelona



  

8. � Dilluns (  Tortosa) (litúrgia 
hores: 2a setm.) [2Co 1,1-7 / Sl 
33 / Mt 5,1-12]. Sant Guillem, 
bisbe de York; santa Cal·líope, 
mr.; beat Jaume Berthieu, mr.  

9. � Dimarts [2Co 1,18-22 / Sl 
118 / Mt 5,13-16]. Sant Efrem 
(306-373), diaca siríac i doctor 
de l’Església. Sant Marí, ermità; 
sants Prim i Felicià, mrs.; santa 
Pelàgia o Pellaia, vg. i mr.; beat 
Josep Anchieta, prev. jesuïta; bea -
ta Anna-Maria Taigi, mare de fa-
mília. 

10. � Dimecres [2Co 3,4-11 / 
Sl 98 / Mt 5,17-19]. Sant Mauri-
ci, abat; sant Asteri, bisbe.

11. � Dijous [Ac 11,21b-26; 
13,1-3 / Sl 97 / Mt 5,20-26]. 
Sant Bernabé, apòstol company 
de Pau, nat a Xipre, on morí. San-
ta Maria-Rosa Molas i Vallbé 
(1815-1876), rel., de Reus, fund. 
Gnes. MdD de la Consolació, a 
Tortosa (CMC, 1858). St. Lleó III, 
papa (795-816); santa Adelaida 
o Alícia, vg. cistercenca.

12.  Divendres [Os 11,1.3-4.
8c-9 / Sl: Is 12,2-3.4bcd.5-6 / Ef 
3,8-12.14-19 / Jn 19,31-37]. El 
Sagrat Cor de Jesús. Sant Joan 
de Sahagun, prev. agustí; beata 
Iolanda (o Violant), rel. francis-
cana; sant Onofre (o Nofre), ana-
coreta.

13.  Dissabte [2Co 5,14-21 / 
Sl 102 / Lc 2,41-51]. L’Immacu-
lat Cor de Maria. Sant Antoni de 
Pàdua (†1231), prev. franciscà 
i doctor de l’Església, nat a Lis-
boa, patró del ram de la cons-
trucció. Sant Fandila, prev.; sant 
Aventí, mr.; santa Aquil·lina, vg.

14. � † Diumenge vinent, XI de 
durant l’any (litúrgia hores: 3a 
setmana) [Ez 17,22-24 / Sl 91 / 
2Co 5,6-10 / Mc 
4,26-34]. Sant Eli-
seu, profeta (s. IX 
aC); santa Digna, 
vg. i mr.

JAUME FONTBONA

ENTREVISTA

Fer visible
la Bíblia

«Cal que el llibre que conté la paraula 
de Déu tingui un lloc visible i d’honor 
en el temple cristià» (Verbum Domini, 
68). En aquesta línia, l’Associació Bí-
blica de Catalunya i el Centre de Pas-
toral Litúrgica (www.cpl.es) han fet una 
nova edició de la Sagrada Escriptura, 
que han anomenat Bíblia de la Comu-
nitat (BCom), perquè qualsevol comuni-
tat pugui posar-la al centre de la seva 
existència i convivència. El text és de 
la BCI i compta amb 21 il·lustracions 
de l’artista Perico Pastor. Mn. Jaume 
Fontbona és president del CPL.

Per què es crea i quina novetat apor-
ta aquesta edició?
La centralitat de la Paraula s’ha de fer 
visible com ho és el Santíssim Sagra-
ment. I millor fer-ho simultàniament. És 
una idea suggerida per Benet XVI. Per 
això, té tres trets que la fan singular: el 
format gran, les il·lustracions i el text.

És curiós que un agnòstic com Peri-
co Pastor hagi dibuixat ja quatre Bí-
blies...
La Bíblia sempre impacta i no deixa nin-
gú indiferent. Pastor l’ha llegida de dalt 
a baix i n’ha quedat tocat. Així les il·lus-
tracions acompanyen bé la força del 
text. La paraula de Déu apareix amb 
molta força, la del text i la de la il·lustra-
ció. La fe es fa relat i també imatge.

En què ajudarà i per a qui està pensa-
da?
Per a les celebracions de la Paraula i 
les vetlles de pregària entorn de la Pa-
raula. I a la catequesi, amb la seva so-
la presència, els infants copsaran la 
centralitat de la Paraula. Les persones 
que s’acosten a la capella del Santís-
sim trobaran la Paraula per a ser llegi-
da, meditada, contemplada i pregada. 
A les nostres llars pot servir perquè 
els qui hi viuen resin amb la paraula de 
Déu i es preparin a rebre-la com a ali-
ment en l’Eucaristia.

Òscar Bardají i Martín

Lectures 
missa 
diària i 
santoral

Diumenge al matí. Arribo a la parrò-
quia d’un barri. Em disposo a subs-
tituir-ne el rector, pendent de passar 
pel quiròfan, en la missa de les nou 
del matí. Feia anys que no entrava en 
aquella església. Sorprèn la netedat i 
l’ordre dominant en totes les depen-
dències. Les cartelleres abunden en 
informació actualitzada. Un grup de 
seglars i una religiosa que tenen cu-
ra d’aquesta celebració em posen al 
corrent. Cadascú m’exposa la seva 
responsabilitat: direcció de cants, in-
terpretació de la música a l’orgue, re-
cerca de lectors, control de megafo-
nia, elaboració i gestió del powerpoint, 
organització de la recapta, sagristia i 
preparació de l’altar... Comença la ce-
lebració amb una assistència notable. 
El ritme és àgil. Tothom sap quan ha 
d’intervenir i ho fa amb un cert domini 
del servei encomanat. La participació 
en els cants és nodrida. Tot i ser aliè 
a la comunitat parroquial, em sento 
acollit i esperonat. Convocats per Je-
sús, estem celebrant el diumenge i ho 
fem amb joia, sense perdre el sentit 
profund de la trobada. És una comuni-
tat que celebra la fe i que implica els 
seus membres. Després m’assaben-
to que, entorn d’un actiu consell par-

roquial, funciona un grup de Càritas, 
de litúrgia, de formació, d’economia... 
  Aquesta comunitat parroquial no és 
única. Són moltes més, situades ar-
reu, les que han aconseguit una im-
plicació dels laics i les laiques que les 
integren. Bona tasca la dels seus pas-
tors, promovent i animant aquesta par-
ticipació. Bona resposta la del laïcat, 
que se sent cridat a col·laborar amb 
els pastors per servir la comunitat, per 
donar-li vitalitat i fer-la créixer, apor-
tant el bon fer de cadascú, segons les 
necessitats i crides del moment, la 
prò pia vocació i les aptituds i els dons 
personals. Un testimoni de fe, de res-
posta a les exigències de la fe, i de lliu-
rament a la comunitat que esdevé tre-
ball pel Regne. Un acte d’amor que té 
el centre i l’ànima en l’eucaristia i que 
depèn de la unió personal i comuni-
tà ria amb Crist. «Més aviat, mante -
nint- nos en la veritat i en l’amor, creixe-
rem en tot vers el Crist, que és el cap. 
Per ell, tot el cos es manté unit har-
moniosament gràcies a tota mena de 
juntures que el sostenen; així, d’acord 
amb l’energia distribuïda segons la 
mesura de cada membre, tot el cos va 
creixent i edificant-se en l’amor» (Ef 4,
15-16).

Servir la comunitat
ENRIC PUIG JOFRA, SJ

Secretari general de la FECC
GLOSSA

ACTUALITAT

Reconeixement 
E. Mounier 2015

El dia 21 de maig fou lliurat el Reconei-
xement Emmanuel Mounier 2015 al 
Dr. José Ignacio González Faus, jesuïta 
i professor emèrit de la Facultat de Teo-
logia de Catalunya. El guardó, conce-
dit per l’Institut Emmanuel Mounier de 
Catalunya, amb la col·laboració de la 
Facultat de Filosofia de Catalunya, se li 
atorgà «pel seu permanent compromís 

en defensa del desenvolupament hu-
mà, la pau, els drets de les persones 
i la plena convivència en tota la seva 
trajectòria, sobre la base de la recerca 
de l’autèntica fe cristiana i l’aprofun-
diment de la dimensió teològica de la 
persona humana». Foto: Moment de la 
concessió del guardó, a la Sala St. Jor-
di del Seminari Conciliar.
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Lectura del libro del Éxodo (Ex 24,3-8)

En aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo todo 
lo que había dicho el Señor y todos sus mandatos; 
y el pueblo contestó a una: «Haremos todo lo que di-
ce el Señor.» 
  Moisés puso por escrito todas las palabras del Se-
ñor. Se levantó temprano y edificó un altar en la falda 
del monte, y doce estelas, por las doce tribus de Is-
rael. Y mandó a algunos jóvenes israelitas ofrecer al 
Señor holocaustos, y vacas como sacrificio de comu-
nión. Tomó la mitad de la sangre, y la puso en vasi-
jas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después, 
tomó el documento de la alianza y se lo leyó en alta 
voz al pueblo, el cual respondió: «Haremos todo lo 
que manda el Señor y lo obedeceremos.» Tomó Moi-
sés la sangre y roció al pueblo, diciendo: «Ésta es la 
sangre de la alianza que hace el Señor con vosotros, 
sobre todos estos mandatos.»

Salmo responsorial (115)

R.  Alzaré la copa de la salvación, invocando el nom-
bre del Señor.

¿Cómo pagaré al Señor / todo el bien que me ha he-
cho? / Alzaré la copa de la salvación, / invocando su 
nombre. R.

Mucho le cuesta al Señor / la muerte de sus fieles. / 
Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava; / rompiste 
mis cadenas. R.

Te ofreceré un sacrificio de alabanza, / invocando tu 
nombre, Señor. / Cumpliré al Señor mis votos / en pre-
sencia de todo el pueblo. R.

Lectura de la carta a los Hebreos (Hb 9,11-15)

Hermanos: Cristo ha venido como sumo sacerdo-
te de los bienes definitivos. Su tabernáculo es más 
grande y más perfecto: no hecho por manos de hom-
bre, es decir, no de este mundo creado. No usa san-
gre de machos cabríos ni de becerros, sino la suya 
propia; y así ha entrado en el santuario una vez para 
siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la san-
gre de machos cabríos y de toros y el rociar con las 
cenizas de una becerra tienen poder de consagrar a 
los profanos, devolviéndoles la pureza externa, cuán-
to más la sangre de Cristo, que, en virtud del Espíritu 
eterno, se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin man-
cha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras 
muertas, llevándonos al culto del Dios vivo. Por esa 
razón, es mediador de una alianza nueva: en ella ha 
habido una muerte que ha redimido de los pecados 
cometidos durante la primera alianza; y así los llama-
dos pueden recibir la promesa de la herencia eterna.

  Lectura del santo evangelio según san Marcos 
(Mc 14,12-16.22-26)

El primer día de los Ázimos, cuando se sacrificaba el 
cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: 
«¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena 
de Pascua?» 
  Él envió a dos discípulos, diciéndoles: «Id a la ciu-
dad, encontraréis un hombre que lleva un cántaro de 
agua; seguidlo y, en la casa en que entre, decidle al 
dueño: “El Maestro pregunta: ¿Dónde está la habita-
ción en que voy a comer la Pascua con mis discípu-
los?” Os enseñará una sala grande en el piso de arri-
ba, arreglada con divanes. Preparadnos allí la cena.» 
Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, en-
contraron lo que les había dicho y prepararon la ce-
na de Pascua. Mientras comían, Jesús tomó un pan, 
pronunció la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: 
«Tomad, esto es mi cuerpo.» Cogiendo una copa, pro-
nunció la acción de gracias, se la dio, y todos bebie-
ron. Y les dijo: «Ésta es mi sangre, sangre de la alian-
za, derramada por todos. Os aseguro que no volveré 
a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vi-
no nuevo en el reino de Dios.» 
  Después de cantar el salmo, salieron para el mon-
te de los Olivos.

EL�COS�I �LA�SANG�DE�CRIST

Lectura el llibre de l’Èxode (Ex 24,3-8)

En aquell temps, Moisès anà a comunicar al poble tot 
el que el Senyor li havia dit i tot el que havia ordenat. 
El poble sencer, a una sola veu, respongué: «Farem 
tot el que diu el Senyor». Moisès escriví totes les pa-
raules del Senyor, i l’endemà, de bon matí, erigí un 
altar al peu de la muntanya i plantà dotze pedres, per 
les dotze tribus d’Israel. Després encomanà als joves 
del poble d’Israel que oferissin víctimes en holocaust 
i immolessin vedells al Senyor com a víctimes de co-
munió. Ell recollí en gibrells la meitat de la sang, i 
amb l’altra meitat aspergí l’altar. Després prengué el 
document de l’aliança i el llegí al poble en veu alta. 
El poble respongué: «Farem tot el que diu el Senyor, 
l’obeirem en tot». Llavors Moisès aspergí el poble 
amb la sang i digué: «Aquesta és la sang de l’aliança 
que el Senyor fa amb vosaltres d’acord amb les pa-
raules escrites aquí.»

Salm responsorial (115)

R.  Invocant el nom del Senyor, alçaré el calze per ce-
lebrar la salvació.

¿Com podria retornar al Senyor / tot el bé que m’ha 
fet? / Invocant el seu nom, alçaré el calze / per cele-
brar la salvació. R.

Al Senyor li doldria / la mort dels qui l’estimen. / Ah, 
Senyor, sóc el vostre servent, / ho sóc des del dia que 
vaig néixer. / Vós em trencareu les cadenes. R.

Us oferiré una víctima d’acció de gràcies, / invocant 
el vostre nom, / compliré les meves prometences, / 
ho faré davant del poble. R.

Lectura de la carta als cristians hebreus (He 9,11-15)

Crist ha vingut com a gran sacerdot del món renovat 
que ara comença. Ha entrat una vegada per sempre 
al lloc sant, passant per un tabernacle més gran i més 
perfecte, no fet per mans d’homes, ja que no pertany 
al món creat; i no s’ha servit de la sang de bocs i de 
vedells, sinó que amb la seva pròpia sang ens ha re-
dimit per sempre. Segons la Llei de Moisès, la sang 
dels bocs i dels vedells i la cendra de la vedella, as-
pergida sobre els qui estaven contaminats, purificava 
i santificava exteriorment. Ara però, Crist s’ha ofert ell 
mateix a Déu, per l’Esperit Sant, com a víctima sense 
tara. Per això, i amb molta més raó, la sang del Crist 
ens purificarà de les obres que porten la mort, per-
què puguem donar culte al Déu viu. El Crist, doncs, 
és mitjancer d’una nova aliança, perquè ha mort en 
rescat de les culpes comeses sota la primera. Per ell, 
els qui eren cridats a l’herència eterna reben allò que 
Déu els havia promès.

  Lectura de l’evangeli segons sant Marc 
(Mc 14,12-16.22-26)

El primer dia dels Àzims, quan la gent immolava l’a-
nyell pasqual, els deixebles digueren a Jesús: «¿On 
voleu que anem a preparar-vos el lloc perquè puguem 
menjar l’anyell pasqual?» Ell envià dos dels seus dei-
xebles amb aquesta consigna: «Aneu a la ciutat i us 
trobareu amb un home que duu una gerra d’aigua. Se-
guiu-lo, i allà on entri digueu al cap de casa: El mestre 
pregunta on l’allotjareu per poder menjar l’anyell pas-
qual amb els seus deixebles. Ell us ensenyarà dalt la 
casa una sala gran, arreglada amb estores i coixins. 
Prepareu-nos allà el sopar». Els deixebles se n’ana-
ren. Arribant a la ciutat, ho trobaren tot com Jesús els 
ho havia dit i prepararen el sopar pasqual.
  I mentre menjaven, Jesús prengué el pa, digué la be-
nedicció, el partí, els el donà i digué: «Preneu-lo: això 
és el meu cos». Després prengué el calze, digué l’ac-
ció de gràcies, els el donà i en begueren tots. I els di-
gué: «Això és la meva sang, la sang de l’aliança, ves-
sada per tots els homes. Us ho dic amb tota veritat: 
Ja no beuré més d’aquest fruit de la vinya fins al dia 
que en beuré de novell en el Regne de Déu.»
  Després de cantar l’himne, sortiren cap a la munta-
nya de les Oliveres.

«L’Eucaristia, si bé constitueix la plenitud de la vi-
da sacramental, no és un premi per als perfectes 
sinó un generós remei i un aliment per als febles» 
(Papa Francesc). La nostra fe no és un art sense 
aliment. El pa i el vi són els signes que el Crist és 
present en la seva Església. El pa i el vi alimenten 
els creients, enforteixen la comunitat i són un tast 
de la futura festa sense fi. En el pa i el vi se’ns ofe -
reix el Crist i ens reconcilia amb Déu. El pa i el vi, 
el Cos i la Sang de Crist que Déu ens dóna per-
què puguem donar-ne gràcies: el motiu de la nos-
tra acció de gràcies (=eucaristia). Celebrem amb 
l’Eucaristia que Crist ens ha estimat fins a donar 
la seva vida per nosaltres. 
  Quan Jesús veu que s’acosta la seva mort, s’a-
comiada dels seus amics amb un àpat pasqual en 
comú: el Sopar i l’ofrena van units en l’Eucaristia; 
són un signe de perdó i de reconciliació que, a tra-
vés de l’entrega de Jesús, omple de sentit pasqual 
la festa que celebrem. Estem invitats a compar-
tir la festa de l’amor per nosaltres. Jesús es dóna 
perquè estima i no espera altra cosa que corres-
ponguem al seu amor. L’Eucaristia és ferment d’a-
mor i d’unitat. 
  Jesús diu: «Això és la meva sang, la sang de l’ a-
liança, vessada per tots els homes» (literalment 
«per molts»). Aquesta expressió semítica no s’o-
posa a tots, sinó que pot significar «per tots que 
són molts»; és a dir, per tothom sense distinció. 
No drits amb el pa i el vi de l’Eucaristia, serem ca-
paços de reproduir en nosaltres l’estil oblatiu del 
Crist, obedients a la seva paraula i amb el do de 
nosaltres mateixos en l’amor als germans. Tots els 
qui participen de l’Eucaristia estan units entre ells i 
estan cridats a formar l’únic poble de Déu. Els dei-
xebles de Jesús hem de ser el nucli d’una comuni-
tat que abraci tots els éssers humans. El pa i el vi 
de l’Eucaristia prolonguen l’eficàcia salvífica de la 
mort de Jesús i fan possible una nova relació dels 
homes entre ells i amb Déu.

IGNASI RICART, CMFCOMENTARI

L’Eucaristia 
és ferment 
d’amor i d’unitat

7 de juny de 2015  full dominical Pàg. 7església arxidiocesana de barcelona



full dominical  7 de juny de 2015Pàg. 8 església arxidiocesana de barcelona

 D
ire

ct
or

: 
R

am
on

 O
llé

 i 
R

ib
al

ta
 - 

Ed
ic

ió
: 
M

C
S

, 
c/

 B
is

be
 5

, 
0

8
0

0
2

 B
ar

ce
lo

na
; 
te

l. 
9

3
2

 7
0

1
 0

1
3
; 
fa

x 
9
3
2
 7

0
1
 3

0
5
; 
a/

e:
 p

re
ss

@
ar

qb
cn

.c
at

Ad
m

in
is

tr
ac

ió
: 

se
cr

et
ar

ia
m

cs
@

ar
qb

cn
.c

at
 - 

W
eb

: 
es

gl
es

ia
ba

rc
el

on
a.

ca
t 

- D
ip

. 
le

ga
l B

. 
3

0
2

8
-1

9
5
8
 - 

R
ea

lit
za

ci
ó:

 Im
pr

es
ió

n 
O

ff
se

t 
D

er
ra

, 
s.

l.

La eucaristía fue instituida en la San-
ta Cena del Jueves Santo, y su conti-
nuidad en el tiempo y en el espacio 
responde a la voluntad categórica 
de Jesucristo, como nos recuerda el 
evangelista Lucas: «Haced esto en 
memoria mía». La fiesta de Corpus 
Christi es una fiesta eminentemente 
eucarística y ha sido muy popular du-
rante muchos siglos. Es la solemni-
dad del cuerpo y la sangre de Cristo.
  La eucaristía siempre ha sido obje-
to de una gran veneración en la Igle-
sia, sobre todo en el momento de la 
comunión. San Agustín decía que «na-
die come esta carne sin antes ado-
rarla». La eucaristía es el «misterio 
de nuestra fe». Cristo, en su presen-
cia eucarística, permanece entre no-
sotros —él que nos amó y se entre-

gó hasta la muerte por nosotros—, 
quedándose bajo los signos que ex-
presan y comunican su amor. El cuer-
po de Cristo entregado y la sangre 
de Cristo derramada siguen hacien-
do presente hasta el fin de los tiem-
pos, mediante el sacramento de la 
eucaristía, la eficacia redentora de 
este amor extremo.
  Corpus Christi es la fiesta que ex-
presa manifiestamente el amor eter-
no e infinito de Dios por toda la huma -
nidad. Por eso es también el Día de 
la Caridad. La eucaristía es el sacra-
mento del amor. El amor de Dios pide 
una respuesta de amor a Dios y de 
amor a los hermanos.
  La eucaristía compromete a favor 
de los pobres. A fin de recibir verda-
deramente el cuerpo y la sangre de 

Cristo, debemos reconocer a Cristo 
en los más pobres, hermanos suyos. 
En este sentido, el Concilio Provincial 
Tarraconense pidió reavivar la tradi-
ción, vivida intensamente en los pri-
meros siglos de la Iglesia, de vincu-
lar visiblemente la celebración de la 
eucaristía con la caridad fraterna. Hay 
una relación muy particular entre la 
fracción del pan —la eucaristía— y 
la comunión cristiana de bienes. Por 
ello, desde el inicio de la Iglesia, jun-
to con el pan y el vino de la euca ris-
 tía, los cristianos presentan también 
sus bienes materiales para com-
par tirlos con los que pasan necesi-
dad.
  El cristiano tiene motivaciones muy 
fuertes para amar y ayudar a los her-
manos necesitados, porque descu-
bre a Cristo en el rostro de aquellos 
con los que él mismo se ha querido 
identificar: «Porque tuve hambre y 
me disteis de comer.»
  Corpus Christi, eucaristía y caridad. 
Por eso Cáritas —que es Iglesia— 
ocupa este día un papel muy impor-

tante, especialmente urgente en es-
te tiempo en que para muchas per-
sonas persiste la crisis. Ese día, en 
síntesis, nos reitera la vinculación 
entre la eucaristía y la fraternidad, 
entre el misterio de la presencia de 
Cristo en su gran sacramento y el 
amor a los hermanos, sobre todo a 
los más débiles y necesitados. Esto 
es lo que quiere poner de manifies-
to el lema escogido por Cáritas pa-
ra la Campaña de Corpus: «A veces 
la vida es como un juego de la oca 
donde tienes que volver a la casilla 
de salida, donde tienes que volver 
a empezar de nuevo. Caigas donde 
caigas, allí estaremos». Se trata de 
acompañar a las personas y ofrecer-
l es las herramientas que las ayuden 
a recuperar la autonomía, la auto-
estima y la motivación. 
  Todo esto no sería posible sin la 
colaboración de los so-
cios, donantes, volun-
tarios y profe sionales 
que apoyan o realizan 
esta tarea.

Corpus y fraternidad
PALABRA�Y�VIDA�

AGENDA�

Actes i 
conferències
Taula rodona sobre «Com eradicar la 
pobresa». Dijous 11 de juny (20 h), 
amb David Fernàndez, periodista i di-
putat de la CUP, i Eduard Sala, respon-
sable de l’Àrea Social de Càritas Dio-
cesana de Barcelona. A Pompeia Grups 
(c/ Riera de Sant Miquel, 1 bis).

Festividad del Sdo. Corazón de Jesús. 
Asociación de Adoradoras de las Escla -
vas del Sdo. Corazón (c/ Mallorca, 232), 
día 12 de junio, Eucaristía (12.30 h). 

Amics de l’Orgue de les Corts. Diu-
menge 14 de juny (18 h), concert d’or-
gue a la parròquia de Santa Maria del 
Remei de les Corts, a càrrec de l’or-
ganista Josep Vicent Giner, professor 
del Conservatori de Música de Valèn-
cia. Interpretarà obres de Buxtehude, 
Böhm, Bach i Bruhns.

Equips de la Mare de Déu de Barcelo-
na. Aprenem a pregar amb les ense-
nyances del P. Henri Caffarel. Dimecres 
10 de juny (17.30 h), a la parròquia 
Verge de Natzaret (c/ Juan de Mena 
29, bxs.). Informació: t. 934 280 543.

Església de Sant Gaietà - P. Teatins 
(c/ Consell de Cent, 293 - E. Grana-
dos, 6). Concerts mes de juny: dissab-

te 13 (18 h), amb els alumnes de l’Es-
cola Riosarcas; diumenge 14 (18 h), 
banda Austurbaer Wind Band, de Reyk-
javik; divendres 19 (20.30 h), Aband, 
amb música de pel·lícules; diumenge 
21 (18 h), coral Ciutat Vella m’Encan-
ta i coral Musicals’Choir; diumenge 28 
(18 h), música de cambra, amb Antoni 
Guinjoan, M. Rosa Llorens i Montser-
rat Sitjà. Les aportacions voluntàries 
per tots aquests concerts es destina-
ran a les fundacions «Escó» i «Manos 
Providentes». Info: t. 617 572 889.

Adoració eucarística a la Sagrada Fa-
mília. Dijous 11 de juny, a la cripta, de 
les 20.15 h (missa i vespres) fins a 
les 23 h. Hi haurà confessors des de 
mitja hora abans. Inscripció torns ado -
ració perpètua: apartat de correus, 
suc. 44/44063/08014 Barcelona. In-
formació: t. 662 198 630 (Juan Ribas),  
www.sagradafamiliaadoracio.com

Concert solidari Obra Benèfico Social 
Nen Déu - Concerts4Good. Divendres 
12 de juny (18.30 h), al Petit Palau de 
la Música Catalana (c/ Palau de la 
Música, 4-6). Informació i reserves: t. 
679 983 346 / 620 037 450.

Recessos
Recés d’estiu al Monestir de Sant 
Pere de les Puel·les (c/ Dolors Monser-

dà, 31). «Ens ha escollit abans de crear 
el món», resseguint la carta als Efesis, 
amb Conxa Adell i Cardellach. Del 21 
al 26 d’agost. Info i inscripcions, fins al 
17 d’agost (places limitades), al t. 682 
705 003, a/e: conxadell@gmail.com

Pelegrinatges
Ruta franciscana. Del 28 de juliol al 7 
d’agost. Visitant Roma, Assís, Florèn-
cia, Pàdua i llocs franciscans. Info i ins-
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crip.: Comissaria de Terra Santa dels 
franciscans (c/ Santaló 80, Barcelona, 
t. 932 092 388 i t./fax 932 022 757).

Pelegrinatge a Croàcia, Bòsnia i Mon-
tenegro. Del 4 a l’11 de setembre, vi -
si tant el santuari marià de Marija Bistrija, 
el més gran de Croàcia, i el santuari 
de la verge de Medjugorje, a Bòsnia. 
Places limitades. Orga-
nitzat per l’església de 
Sant Gaietà - P. Teatins. 
Informació: t. 600 250 
929 i 934 538 557.

ACTUALITAT

Campanya solidària de la Fundació 
Pere Tarrés per becar colònies 
d’infants en situació de pobresa
Un any més, la Fundació Pere Tarrés ha posat 
en marxa la seva campanya «Ajuda’ls a créixer, 
cap infant sense colònies». 
  Us demanem la col·laboració fonamentalment 
per becar les colònies i els casals dels centres 
d’esplai. La voluntat és que tots els nens i les 
nenes que ho necessitin puguin participar en 
activitats d’educació en el lleure des d’una en-
ti tat cristiana. 
  Per fer donatius o demanar més informació, 
podeu contactar a través: t. 934 301 606 - c/e: 
fundacio@peretarres.org - www.peretarres.org/
donatius 
  El compte corrent és: ES80-2100-0435-5102-
0019-0260 (La Caixa).


