
De sempre que les persones, famílies i pobles  han fet tractes, pactes, aliances. Ara ho fem davant 

de Notari. Abans, i en moltes cultures, els pactes s’acceptaven o es ratificaven fent tot un cerimo-

nials, amb un banquet i fent sacrificis d’animals. En molts pobles nòmades la sang vessada en el 

transcurs d’un sacrifici ritual tenia la finalitat de senyalar l’expulsió del mal i per reconciliar-se 

amb la divinitat.  El poble d’Israel renova aquest ritual dotant-li un nou significat. I d’aquests ritus 

en fan el memorial de l’Aliança entre Déu i el poble d’Israel. Memorial que vol dir: recordar un 

compromís fet en el passat i actualitzar-lo com si es tornés a fer avui. Per aquest pacte Israel esde-

vé el poble de Déu, mentre es compromet, en endavant, a respectar la llei que Déu li ha donat. 

Això és el que ens refereix la primera lectures. 

Molt temps més tard, Jesús en el darrer sopar reprèn l’antic ritual. Però a la sang vessada li dóna un 

sentit nou. L’Eucaristia expressa el do del seu amor que arranca de l’home la violència. Jesús parla 

de la Nova Aliança, que és la que Ell fa realitat. És l’aliança d’un cor nou i d’un esperit nou. La no-

va Aliança de Jesús és més interior, més exigent i molt més personal que l’Aliança del Sinaí. En el 

darrer sopar de Jesús es mostra aquest pacte entre Déu i tota la humanitat. El Cos i la Sang de Je-

sús, lliurats a la creu, són presents en el pa i en el vi d’aquesta celebració. D’aquesta manera la 

presència de Jesús en l’Església continua fins a la fi del món. De l’Eucaristia rebem la força per a 

ser fidels al nostre compromís de seguir a Jesús. L’Eucaristia és la presència de Jesús que ens guia i 

ens acompanya en el camí, a voltes polsós i costerut, de la nostra vida.   

La nova Aliança no queda reduïda a les nostres relacions personals amb Déu, sinó que va estreta-

ment relaciona amb les nostre relacions amb les persones que ens envolten. Per això el dia d’avui 

ens recorda que l’Eucaristia i la Caritat (estimació, amor) són dos aspectes essencial de la vida 

cristiana i del seguiment de Jesucrist. Al costat de la comunió amb Crist, hi ha la comunió amb els 

germans.  

Que l’Eucaristia d’avui ens ajudi a apropar-nos més a Jesús a als nostre germans.   
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6 de Juny de 2021 
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. Anci-

ans 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. Persones atretes 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 po-

sar-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 es-

pai per a la memòria i per recordar que estem 

aquí perquè altres ens van precedir. 
Álvaro Lobo, sj    https://pastoralsj.org/ 

AVUI: FESTA DE CORPUS 

La col·lecta es destina a  

CÀRITAS 

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) 
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En les misses del 7 al  13 de juny  de 2021 al  pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

 

FESTA DE CORPUS:  AVUI  a la Parròquia de Sant Pere 
acabada la Missa de les 11 del matí  es deixarà el Santís-
sim exposat fins a les cinc de la tarda. 
A la Parròquia de Santa Maria: a 1/4 de 8 del vespre i 
fins a tres quarts, es farà una vetlla de pregària amb  expo-
sició del Santíssim. 
Divendres:  En la Missa vespertina, a Sant Pere a les 7 i a 
Santa Maria a les 8, pregarem per totes aquelles persones 
que ens han deixat al llarg del mes de Maig 

HA MORT I HEM PREGAT PER  
 

Francesc Montagut Collboni de 90 anys 

Dilluns 8 v Antoni Hostench; Tots els difunts;   7 t. Catalina Teixidor 

Dimarts 8 v Maria Rosa Soler Guardiola 7 t. Ànimes 

Dimecres 8 v Aleix Jordà Feliu 7 t. Ànimes   

Dijous 8 v Joan Pujol Serrat 7 t. Conxita Baguer (Aniv.)  

Divendres 8 v Mn. Josep Maria Amich; Difunts del mes de maig. 7 t. 
Difunts mes de maig;   
Rosa Maria Baig Sala 

Dissabte 8 v 
Salvador Palmada Busquets; Jesús Güell;  

Francesc Llinàs Bosch 
 7 t. 

Família Martí March;  
Joaquim Camós 

Diumenge  

10 m. 
Intenció Particular;  Pere Comas;  

Enriqueta Ramió Juanola i Antoni Riera Devall  

Comunitat Parroquial  11 m 
12 Comunitat Parroquial  

8 v. Comunitat Parroquial  

GOTETES D’ESTIMACIÓ 
Hi havia un incendi en un gran bosc, amb unes flamarades 

impressionants, i un ocell petit, molt petit, va volar fins al 

riu, va mullar les seves ales i, sobrevolant el gran incendi, 

les va començar a batre per apagar-lo. I tornava al riu una 

vegada i una altra. Però un corb, que l'observava, li va dir: 

Escolta, ¿per què estàs fent això? ¿Creus que amb aquestes 

gotetes d'aigua podràs apagar un incendi d'aquestes di-

mensions? No ho aconseguiràs pas! 

I l'ocellet humilment va contestar: 

Aquest bosc m'ha donat tant, l'estimo tant! Jo hi vaig néi-

xer. Aquest bosc m'ha ensenyat la natura. M'ha donat tot 

el meu ésser. Aquest bosc és el meu origen i la meva llar, i 

em moriré llançant-hi gotetes d'amor, encara que no el pu-

gui apagar. 

El corb entengué el que estava fent el petit ocell, i es posà 

a ajudar-lo a apagar l'incendi. 

LA PRIMERA MISSA 

Germans, aquesta tradició que jo he re-

but 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 so-

pat, 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. (1Co 11,23-26) 


