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En aquell temps, Jesús digué als jueus:
«Jo sóc el pa viu que ha baixat del cel.
Qui menja aquest pa, viurà per sempre.
I el pa que jo donaré és la meva carn
per a la vida del món».
 
Llavors els jueus es posaren a discutir
entre ells. Deien: «Com pot donar-nos
aquest la seva carn per a menjar?».
Jesús els respongué: «Us ho ben
asseguro: si no mengeu la carn del Fill
de l'home i no beveu la seva sang, no
teniu vida en vosaltres. Qui menja la
meva carn i beu la meva sang, té vida
eterna, i jo el ressuscitaré el darrer dia.
La meva carn és veritable menjar i la
meva sang és veritable beguda. Qui
menja la meva carn i beu la meva sang,
està en mi, i jo, en ell. A mi m'ha enviat
el Pare que viu, i jo visc gràcies al Pare;
igualment els qui em mengen a mi
viuran gràcies a mi. Aquest és el pa que
ha baixat del cel. No és com el que van
menjar els vostres pares. Ells van
morir, però els qui mengen aquest pa,
viuran per sempre».

 

FENT CAMÍ...  

“L'amor no passarà mai” de Canta la Teva Fe
https://www.youtube.com/watch?v=aFgPu1Ijufg

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
299. Estimats joves, seré feliç veient-vos córrer més de pressa que els lents i
porucs. Correu «atrets per aquest Rostre tan estimat, que adorem a la
Sagrada Eucaristia i reconeixem en la carn del germà que pateix. Que
l’Esperit Sant us empenyi en aquesta cursa cap endavant. L’Església
necessita el vostre entusiasme, les vostres intuïcions, la vostra fe. Ens
fan falta! I quan arribeu on nosaltres no hem arribat, tingueu paciència per
esperar-nos» [164].

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?

7. PARENOSTRE

5. REFLEXIÓ

En aquesta commemoració de la institució de l'Eucaristia que enguany
celebrarem amb una situació d'anormalitat, tinguem més presents que mai que
Crist és aquí. El pa i el vi es converteixen en el seu Cos i la seva Sang
entregats per a tots nosaltres. Venerem aquest Pa de Vida que ens ofereix
en cada missa, obrim-li els nostres cors!

Recordes el dia de la teva primera comunió? Què significava i què
significa ara, poder participar de la comunió amb el Cos i la Sang de Crist?
Aquesta setmana, quan tinguis l’estona de pregària personal, podries
recordar els noms de les persones amb qui celebres l’eucaristia cada
diumenge. I com a fruit d’aquest dia de Corpus, demana-li al Senyor que
t’ajudi a identificar als pobres del teu voltant i a com tractar-los com a
germans.
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Avui som convidats a aprofundir en la presència de Jesús en el pa i el vi de
l’Eucaristia, reconeixent el seu Cos i la seva Sang. En molts llocs, aquest dia
l’anomenem de Corpus, i la celebració va acompanyada de molts elements
d’expressió popular com l’ou com balla, les catifes de flors, el bestiari, ...
Aquesta memòria del Cos i la Sang de Crist, ens posa en relació íntima amb la
caritat, amb els pobres i la justícia. Podem dir que el sagrament de
l’eucaristia és el sagrament de la caritat.


