
 
 

 

 
 

• Avui és un dia de festa... és el que en diem el Corpus Christi (Cos de Crist), un gran motiu 

d’alegria per als cristians, perquè avui celebrem que Jesús està amb nosaltres per 

sempre. I és que Jesús va decidir quedar-se amb nosaltres en forma de pa i de vi. Són el 

seu cos i la seva sang que ens donen força per seguir-lo cada dia... 

• Potser tu ja has fet la primera comunió, o estàs a punt de fer-la, o encara et falta temps 

per fer-la però has anat a la comunió d’algun amic o d’un cosinet... 

• Avui descobrirem que Jesús vol estar molt unit a nosaltres; i vol també que nosaltres 

estiguem en comú - unió amb ell: això significa. I sempre és un motiu d’alegria, un motiu 

de festa i de celebració. Així ens ho explica avui l’Evangeli... 

• Obre bé les oïdes i el cor, i escolta. 

• Jesús estava de festa amb els seus amics, celebraven la Pasqua; i per això estaven 

contents, rient, menjant, xerrant i cantant... El mateix em passa a mi quan tinc una festa: 

m’ho passo molt bé! És un moment molt especial: ric, jugo... és molt divertit! 

• Quin pal quan arriba la mare o el pare per dir-nos que cal marxar... Llavors m’entristeixo 

perquè voldria quedar-me una estona més. 

• Segurament, el mateix els passava als amics de Jesús aquella nit. Estaven tan bé que no 

volien marxar. Però Tu, Jesús, els vas prometre que estaries amb ells per sempre...; que, 

cada vegada que estiguessin reunits, celebrant, estaries amb ells en forma de pa i vi...; que 

el teu cos i la teva sang, tu mateix, es quedarien amb ells per sempre a través de la 

comunió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adaptació de Fets 2, 1-11) 

Els jueus tenien les seves festes, com nosaltres que celebrem els dies especials i 
mengem junts. Una d’aquestes festes era la Pasqua. Era per recordar que Déu els havia 
ajudat a sortir d’Egipte, amb l’ajuda de Moisès. 
Jesús va enviar dos dels seus deixebles per fer els preparatius per a aquella festa. I així 
ho van fer. 
Llavors, una nit, Jesús i els deixebles es van reunir per celebrar la Pasqua. Estaven 
contents. Van menjar, van cantar, i van xerrar. Va haver-hi un moment molt especial. 
Jesús va prendre amb les seves mans un tros de pa; el va beneir i els el va donar, tot 
dient: «Preneu, això és el meu cos».  
Després va aixecar una copa; va donar gràcies a Déu i els la va passar, tot dient-los: 
«Aquesta és la meva sang, vessada per tots». 
Els amics de Jesús estaven impressionats. S’adonaven que els estava donant una lliçó 
molt especial. Aquest va ser l’últim sopar de Jesús amb els seus deixebles. 
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Després de cada frase anem repetint “dona’m el teu pa” 
 
Jesús, m’agrada rebre el teu Cos fet pa de Vida:  Dona’m el teu pa 
Dona’m forces per viure com Tu ens ensenyes: Dona’m ... 
Per estimar a tots i fer el bé: Dona’m... 
Cada vegada que combregui, fes que el meu cor creixi en comprensió, perdó i 
generositat: Dona’m... 
Ajuda’m a ser cada dia millor fill, millor germà, millor amic, millor cristià: Dona’m... 
Que aquest Aliment, que rebo de tu, m’enforteixi i em doni més fe per estimar més 
i millor els altres: Dona’m... 
 
En el nom del Pare, i del Fill, i de l’Esperit Sant; 
com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. 
Amén. 

Agraïm, per acabar, la bona feina feta per Marcos López Gimeno, Ainara Goytizolo 
Chávez, Lucía Gonzalez Díaz i Pau Hormias Bestraten de Jesuïtes Bellvitge - Centre 

d’Estudis Joan XXIII que han posat la veu en off al projecte. 

• Això és el que celebrem a l’Eucaristia i, per això, fem aquest gest que anomenem 

combregar, que significa estar junts, participar del seu banquet, no separar-nos mai de 

Jesús. 

• I és que una part important de tota festa és compartir: compartir el menjar, els jocs, el 

riure, el temps...; estar junts i celebrar... Perquè si estàs sol no pots celebrar una festa, oi? 

L’Eucaristia és una festa amb Tu, Jesús, amb la meva família i els amics, per celebrar que 

estàs amb nosaltres per sempre. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

És la festa del pa 
(70xset) 

 
És la festa pel pa, viu la festa del pa. 
Fes-te festa en el pa, el pa del Crist. 
És la festa pel vi, viu la festa del vi. 
Fes-te festa en el vi, el vi del Crist. 

 
Vine a taula, ets convidat 
i ets cridat a compartir. 

Pren seient, per a tu hi ha un lloc, 
un plat i molts amics. 

 
És morint quan dona fruit 
aquest blat i aquest raïm. 

Celebrant-ho es fa present 
i s’escola ben endins. 

 
 
 
 

És la festa pel pa... 
 

Pa segur que n’hi ha per a tots; 
n’hi ha per a tu i n’hi ha per a mi. 

Compartir-ho el fa més bo 
i el mos pren sentit. 

 
Aquest vi no es fa malbé 

treu la set i mou l’esperit. 
Pren la copa i beu-ne un glop. 

Fes nou aquest camí. 
 

Festa! Festa! Festa! 
El pa del Crist! 

Festa! Festa! Festa! 
El vi del Crist! 

 
 


