6 de Juny de 2021

EN LA DIADA DE CORPUS
Gràcies, Jesús, per haver lliurat el teu Cos
i la teva Sang per a la nostra Redempció.
Que sapiguem seguir el teu exemple,
no tancar-nos en el nostre egoisme,
sinó lliurar la nostra vida al servei del proïsme
i ser generosos amb qui ho necessita.
Gràcies per ser un aliment per a nosaltres,
el nou manà que ens sosté
en la travessa del desert de l'existència.
Que sempre estiguem amb la disposició
adequada per poder combregar el teu Cos.
Que ni les distraccions ni les nostres faltes
puguin enterbolir la participació
en el banquet eucarístic.
Gràcies per la teva Presència sagramental,
per cada sagrari
on hi ets d'una manera misteriosa.
Que sapiguem adorar-te com cal,
preparats interiorment.
Que el nostre cos pregui davant del teu Cos,
que la nostra ment es deixi omplir
pel teu silenci,
que el nostre cor s'abrusi en adonar-se
de la teva proximitat.
Gràcies, Senyor, per venir a casa nostra
malgrat no en siguem dignes.
(“La missa de cada dia” Juny 2021)

AVUI: FESTA DE CORPUS
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CÀRITAS

LA COMUNIÓ DELS SANTS
En un món on falten referents, l'Església ens
ofereix un catàleg enorme de persones que van
decidir fer el bé sense esperar res a canvi. Ancians i nens, homes i dones, rics i pobres, i així
tots els espectres de la societat, al
llarg del temps i en gairebé totes les parts de
món. Gent atreta per la persona de Jesús, que
amb la seva vida transparentaren l'amor de Déu
arribant a fer proeses impressionants en molts
casos.
L'Església reconeix en ells alguna cosa especial,
i considera que la seva vida ens inspira i ens
apropa d'alguna manera a Déu.
No hi ha desig més per a Déu que visquem en
harmonia i comunió tota la humanitat, que es
creï una xarxa de persones des del principi de la
història fins avui,
que
funcionem
com una carrera
de relleus on tots
compten i es passa
dels uns als altres
la flama de la fe. A
l'Església hi ha el
desig de remar tots
a una per construir el Regne de Déu, per a posar-nos en camí i menjar tots a la mateixa taula,
fent que les diferències siguin un suport i no un
obstacle.
I en aquest menjar fraternal també hi ha els
nostres, els que van marxar -alguns potser
abans de temps. A la fe vam quedar units els
d'aquí i els d'allà, esperant l'abraçada última i
eterna que ens faci retrobar amb els nostres. No
podem oblidar que per als cristians hi ha un espai per a la memòria i per recordar que estem
aquí perquè altres ens van precedir.
Álvaro Lobo, sj
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