
DIUMENGE 3 DE PASQUA   (26 d’abril) 

Germanes i germans. Quin goig poder-nos trobar ara aplegats i units de manera 

telemàtica. Els qui ens seguiu des  de casa, asseguts a la butaca perquè no hi podeu ser 

d’una altra manera, sou els qui amb nosaltres, els qui estem als peus de la Verge del 

Claustre, formem una comunitat de fe, unida amb tots vosaltres que esteu en llocs i 

pobles diferents. 

 

La Paraula de Déu ens és un moment 

catequètic que ens ajuda a 

comprendre i a viu l’Eucaristia. Sant 

Anselm deia: “No busco comprendre 

per creure, sinó que crec per arribar 

a comprendre”. 

 

Això els passà als deixebles d’Emaús. 

Són dos deixebles que van de camí, 

parlen i discuteixen sobre el que ha 

passat recentment a Jerusalem.. 

Aquest itinerari que fan és l’itinerari 

de l’Eucaristia que celebrem. 

Prestem-hi atenció: 

 

Imaginem-nos que estem amb una colla d’amics. Algú comença a explicar una vivència 

que l’ha impactat i que vol compartir amb ells i elles. De cop i volta un dels presents 

diu: “a mi també m’ha passat”. Tots sabem que vol dir aquesta expressió. No és que es 

trobés al mateix lloc, sinó que ha viscut una experiència semblant que connecta amb 

que acaba d’explicar l’amic. 

 

L’experiència dels deixebles d’Emaús ens porta a dir: “a mi també m’ha passat”. De fet 

ens està passant ara mateix. Ens reunim per celebrar l’Eucaristia tot i que ho fem com 

ho fem: absents físicament, però units de cor i d’esperit. Si la celebrem de debò, què 

ens passa?. Tots tenim les nostres cabòries, els nostres problemes i preocupacions, 

projectes i il·lusions i que el Coronavirus ens fa penjar d’un fil. I amb aquest bagatge 

som ara a Missa, es distància física, però amb plena unió i comunió. Sí, som aquí i les 

nostres cabòries continuen. Volem estar atents i ens distraiem. Fem camí cap al nostre 

Emaús. Però això ja és obrir el cor. 

 

I ve la Paraula que hem escoltat. Jesús ens ha parlat. No ens dóna cap recepta  ni ens 

diu: “ara fes això i el problema es resoldrà”. Però si que ens fa entendre que tota 

experiència humana no queda al marge de Déu; el que vivim té sentit, forma part del 

camí que en duu a la meta, al Regne que Déu ens té preparat. 

 

Un cop hem escoltat, com els d’Emaús arriba el moment de seure a taula amb Ell. Cada 

cop que celebrem l’Eucaristia Jesús s’identifica amb el pa, partit perquè tothom en 

mengi (que ara no farem físicament, però si amb la comunió espiritual) i ens diu que 



amb aquest gest de menjar el pa i beure el vi es fa present, es fa real en les nostres 

vides. 

 

Damunt la taula de l’altar, si obrim els ulls de la fe, hi veiem el Senyor Jesús. Ens 

adonem que no ha restat en el sepulcre; ha vençut la mort. D’aquí que l’Eucaristia no 

és un record nostàlgic sinó una trobada nova amb Jesús que es fa present en el nostre 

avui. 

 

També en aquest moment d’alarma sanitària Ell hi és present. Camina amb nosaltres; 

està confinat dins la llar; és dóna en els treballadors que ens proporcionen tot el 

necessari per la subsistència: salut i aliments; treballa amb els professionals de la 

medicina per combatre el mal i el dolor; acompanya els malats i els encoratja; acull en 

el si del Pare els qui, lluitant, han deixat aquesta existència.  

 

I després d’haver-vos alimenta d’Ell, haver-lo descobert en el pa i el vi, som invitats a 

anar i a dir el què hem vist i viscut. Els deixebles d’Emaús tornen cap al grup, cap a 

l’Església i de la unió i comunicació ens sorgeix la necessitat de “sortir” i anunciar el que 

uns i altres han viscut. 

 

Nosaltres, després de l’Eucaristia, som “enviats” a anunciar el que aquí hem vist i 

viscut. I això, els pocs que som ara aquí, 3 cantors, 2 gravadors i 3 del públic, i els qui 

des de la pantalla del mòbil, ordenador i televisió ens acompanyeu. 

 

Tot som una baula que no pot aturar-se fins que tothom tingui l’oportunitat de trobar-

se amb el Senyor. 

 

 


