
Per compartir 
Qu i n s s ó n p e r a t u e l s m o m e n t s m é s 
“esborronadors” de la missa? Quins gestos de la 
missa et sorprenen encara? Què hi esperes trobar? 
Què et suposa una dificultat?

Identitat cristiana 
“Escolta, Israel!” Déu parla a l’home. La seva 
veu ressonà en el cor dels seus escollits: 
Abraham, Moisès, Samuel, Elies, Natan, David, 
Isaïes, Jeremies… Tanmateix, en la plenitud dels 
temps, Déu ha parlat definitivament a tota la 
humanitat a través del seu Verb mateix: Jesús.  
Els cristians confessem Jesús com a Senyor. La 
nostra identitat més profunda reposa en Ell: és 
el Senyor de la Història, el principi i fi de tota la 
Creació. És el Senyor, personal, de cadascú de 
nosaltres. Per Ell, un dia fórem fets fills de Déu, 
en el baptisme, la font de la vida. En Ell som 
fets Església, poble seu. Vivim en esperança. 
El lloc on es condensa tota la vida del cristià i 
on s’expandeix, el lloc on es refà, on s’alimenta, 
on respira, on visiblement es manifesta la 
nostra identitat, que és una identitat de 
trobament amb Déu i, per ell, amb els germans, 
és la missa.  
Tot hi conflueix.  
Allà escoltem, acollim, veiem i tastem, mengem i 
bevem, fem acció de gràcies, ens trobem amb el 
Senyor, allà es forma i es vivifica l’Església.  
El Senyor ens congrega, ens aplega, ens esperona, 
ens envia, ens consola, ens recorda qui som, de 
qui som, d’on venim i cap a qui anem.  
El Senyor es fa present i se’ns dóna. 
La missa és com el respirar i, així com respirem 
rítmicament, també celebrem l’eucaristia amb 
un ritme setmanal. El diumenge n’és el centre i 
il·lumina tots els altres dies de la setmana, que a 
mesura que passen apunten cap al pròxim 
diumenge, que ja els està il·luminant.

“I que s’espaordeixi tothom, s’estremeixi tot el 
món, i exulti el cel, quan, damunt l'altar, a les mans 
del sacerdot hi ha Crist, el Fill del Déu viu. Oh 
altesa admirable i dignació esbalaïdora! Oh 
humilitat sublim! Oh sublimitat humil, com és 
que el Senyor de l'univers, Déu i Fill de Déu, 
s'humiliï talment que s'amagui per la nostra 
salvació sota la forma diminuta de pa! Mireu, 
germans, la humilitat de Déu i vesseu davant d'ell 
els vostres cors; humilieu-vos, també, vosaltres a fi 
que sigueu exalçats per ell. No retingueu, doncs, res 
de vostre, a fi que us rebi a tots vosaltres el qui es 
confià a tots vosaltres.” 

Sant Francesc, Carta a tot l’Orde, 26-29.

Els tres llocs més importants d’una església 
L’ambó: La taula de la Paraula de Déu 
L’altar: La taula del cos de Crist (Salm 118, 22) 
La seu: Tots som presidits pel Crist. El sacerdot 
actua in persona Christi. 
Tot ve del Crist i ens porta a Ell. Ell mateix ens 
presideix: es fa Camí i ens és Vida.

La presència amorosa de Déu enmig nostre 
Les dues taules parades 
a) La Paraula proclamada i escoltada: Jn 5, 39.46; 
Mt 4, 4; Lc 1, 38 (acollir > engendrar) 
b) La Paraula feta pa, partit i menjat i vi, vessat i 
begut: Jn 6, 35-51.  
El reconeixem immediatament després de les 
paraules de consagració: Anunciem la vostra mort, 
confessem la vostra resurrecció, esperem el vostre 
retorn, Senyor Jesús.  
Quan el sacerdot aixeca l’hòstia i diu “Mireu 
l’anyell de Déu” ( Jn 1, 35-36; Ap 5, 6): el Misteri 
de Déu ve a trobar-te. Amb el teu assentiment (Jo 
no sóc digne que entris a casa meva) reconeixes 
Jesús, l’Anyell de Déu, el teu Salvador: reconeixes 
la teva indignitat davant d’Ell. Digues només una 
paraula i se salvarà la meva ànima. Reconeixes 
que en Ell ho esperes TOT. (Mt 8, 8). T’hi va la 
vida! 
Déu es fa DO! Déu et fa do! T’envia al món: 
anunciar-lo amb la teva vida; reconèixer-lo en 
tots els germans (Mt 25, 34-36).

Mt 26, 26-30 “Féu això en memòria meva”. 
Què feien els primers cristians? Cf. Fets 2, 42

El relat d’una missa en l’evangeli? Lc 24, 13-35.

Hi ha un únic DIUMENGE: la Pasqua del Senyor, 
la Resurrecció del Senyor. El nostre viure en el 
temps està ancorat en aquest ESDEVENIMENT 
únic de la Història.

Per pregar (Oració col·lecta 18 de març) 
Us demanem, Senyor, la gràcia de progressar 
contínuament en aquella caritat, per la qual el vostre 
Fill va estimar tant el món, que es va entregar a la 
mort. 
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