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AMB MOTIU DE LA SOLEMNITAT DE CORPUS, 

PARLEM D’ANAR A MISSA 
 

Una de les frases importants -i conegudes- que està escrita en les 
documents del Concili Vaticà II (1962-1965) és aquesta: “L’Eucaristia 

-la missa- és la font i el cimal de tota la vida cristiana”. Si això és 
així, hi ha lloc per a fer-se aquesta pregunta: hi pot haver vida 

cristiana, sense participar habitualment en l’Eucaristia dominical?  La 

pregunta té sentit perquè hi ha persones cristianes que opinen que la 
participació en l’Eucaristia dominical no és essencial; que a missa, 

s’hi anar d’anar quan un en sent necessitat o quan a un li va bé o, a 
tot estirar, en algunes de les grans festes anyals i....para de comptar. 

 
Tornem a la frase del Concili Vaticà II. “L’Eucaristia és la font (de 

tota la vida cristiana)”. Això vol dir que de la participació en 
l’Eucaristia arrenca, comença tota la vida cristiana. En l’Eucaristia 

participem de les dues taules, la taula de la Paraula de Déu i la taula 
de Pa de Vida, i en aquestes dues taules ens alimentem per a fer 

camí, el camí cristià de cada dia. En la celebració de l’Eucaristia 
prenem consciència de la presència real de Crist enmig de la 

comunitat; entenem millor que tota l’assemblea reunida forma el Cos 
de Crist (l’Església de Jesucrist); que la comunió que vivim en la 

celebració és la comunió que hem de fer realitat enmig de la família 

humana, per tal que, de mica en mica, tota la família humana, 
esdevingui família de Déu; que  l’Eucaristia ens compromet a ser 

constructors de pau i de justícia. De l’Eucaristia, quan és ben 
celebrada i participada, - i d’això en tenim tots una experiència 

directa- en sortim engrescats, més forts, més coratjosos per a ser 
testimonis del Senyor Ressuscitat.  

 
L’Eucaristia és també “el cimal de tota la vida cristiana”.  Tot el que 

hem viscut a casa, en el treball, en el temps de lleure, tots els 
nostres goigs i esperances, i tots els nostres sofriments i penes, els 

portem a l’Eucaristia, els presentem al Senyor, fent-li ofrena de tot el 
nostre ésser, dels nostres moments reeixits i dels nostres petits o 

grans fracassos. En la celebració de l’Eucaristia entenem que el cimal 
de la vida cristiana és viure units íntimament amb el Crist. “Rebre 

l’Eucaristia en la comunió -llegim en el Catecisme de l’Església 

Catòlica- porta com  a fruit principal la unió íntima  amb Jesucrist: qui 
menja la meva Carn i veu la meva Sang està en Mi, i Jo, en ell”.   

 



Vist això és fa difícil de dir que hi pugui haver vida cristiana sense 

celebrar habitualment l’Eucaristia. Es deu poder ser bona -o molt 
bona persona- sense anar a missa, però, sense anar a missa, el que 

no es deu poder ser és un cristià mínimament coherent.  Si al qui va 

a missa se li demana coherència és també normal que es demani 
coherència al que no hi va i ser coherent, en aquest cas, és no 

pretendre que pugui dir-se cristià coherent aquell que ha fet net 
d’anar a missa. 

 
Mantenir i fer créixer la vida cristiana en el nostre país, en els nostres 

pobles, en les nostres famílies, en nosaltres mateixos, passa, doncs, 
necessàriament  per redescobrir l’Eucaristia i revifar les nostres 

ganes, si les hem perdudes, de celebrar l’Eucaristia habitualment. El 
dia de Corpus, la festa de l’Eucaristia per excel·lència, pot ser una 

bon ocasió per a pensar-hi.  
 

         El mossèn 
_______________________________________________________ 

 

AGENDA 
 

INTENCIONS DE MISSES: Dijous, dia 6: per la intenció del qui 
ha fet l’almoina; dissabte, dia 8: per Carmen Gálvez Garcés i 

Joaquim Arxé i fill, difunts; diumenge, dia 9: pel poble de 
Viladrau. 

 
INFORMACIONS 

 
MES DEL SAGRAT COR DE JESÚS: Tots els dies feiners, després del 

rés del sant Rosari, es farà el mes del Sagrat Cor, a partir del dia 3 
de juny.  

 
LLIBRET DE LA VISITA ESPIRITUAL A LA MARE DE L’EROLA: ha 

estat una sorpresa veure que aquest llibret ha tingut tanta 

acceptació. Se’n van fer tres-cents exemplars, i ja pràcticament no en 
queden. Desitgem que el llibret en qüestió ens porti a tots plegats a  

augmentar la nostra devoció envers la Mare de Déu de l’Erola, a 
encomanar-nos-hi, a donar-li gràcies, a posar als seus peus els 

nostres projectes i il·lusions, a pregar-li per la nostra família, per la 
pau del món, pels malalts del poble, pels qui no tenen treball... Un 

agraïment ben sincer a tots els qui heu acceptat amb goig aquest 
llibret.  

 
FINAL DE CURS DE LA CATEQUESI D’INFANTS: Dijous passat, 

dia 30, vam posar punt final al curs de catequesi. Pel setembre, 
encetarem el nou curs.    


