
 
 

 

 
 

• Hola, Jesús. Aquesta setmana em convides a celebrar la festa de Corpus Cristi. Corpus 

Cristi vol dir el Cos de Crist. Ajuda’m a entendre bé com és això que tu ens alimentes amb 

el teu cos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

La taula parada 
 (Kairoi) 

 
Les forces es refan entorn la taula. 
Es poden refer silencis sens sentit. 

Es pot retrobar la paraula, 
entorn la taula, entorn el pa,  

entorn el Crist. 
 
 

 
 
 

Calen taules i plats sense horaris, 
taules amples, seients abundants. 
Calen plats de senzilla confiança, 

plats de fang del qual tots estem fets. 
 

Que la taula ens aplegui a tothora, 
deixem fora els neguits, fem un lloc 

a la joia de viure la festa, 
que ha de créixer com el pa dins el forn. 

 
 

(Adaptació de Lc 9, 11-17) 

Un dia que Jesús estava rodejat de molta gent, els va explicar coses sobre el Regne de 
Déu i va curar els que estaven malalts. Ja queia el dia i un dels seus amics va anar on 
era Jesús i li va dir: «Escolta, que ja es fa tard i serà l’hora de sopar. Digues a la gent 
que marxi ja, no? Aquí no hi ha res per menjar». Jesús li va dir: «Doneu-los vosaltres 
de menjar». Va quedar mirant-se’l amb una cara... i li va ensenyar un cistell que 
portava. Li va dir: «Jesús, però si només tenim cinc pans i dos peixos que són per sopar 
nosaltres. Què fem? On podem comprar menjar per a tanta gent?» Perquè hi havia 
més de cinc mil persones. Jesús els va dir: «Digueu a la que s’asseguin en grups» Ho 
van fer així. Llavors Jesús va prendre els pans i els peixos, va invocar Déu i després va 
començar a partir el menjar. I quant més partia, semblava que mai s’acabés. Va donar 
de menjar a tots. I, fins i tot, van sobrar dotze cistelles plenes de pans i peixos. 

Diumenge 19-juny-22 

• Si el pa es reparteix poden menjar moltes persones. Pensa en els cinc pans i dos peixos. Si 

l’amic de Jesús s’ho guarda només per a ell, no menjarà ningú més. Però com ho reparteix, 

llavors es multiplica. És com si tu tens una pilota. Si te la quedes per a tu sol, ningú més 

juga. Però si la comparteixes, molts podran jugar. Tu, què comparteixes en la vida? 

• De vegades, si passo molt de temps sense menjar m’agafa gana. Podem tenir gana de 

moltes coses: de pa, d’amor, d’amistat, d’alegria, que en el món no hi hagi tantes 

tragèdies. Jesús respon a la gana compartint la seva vida. El seu cos és com el pa que es 

parteix i reparteix. Li demano que em doni de menjar també a mi... 



 
 

 

 
 

Fixa’t en el cos de Jesús. I ara demana-li a Jesús que t’ajudi a ser com ell: 
 
Jesús, els teus ulls miren amb afecte.  

Que els meus ulls siguin com els teus. 
Les teves oïdes escolten el qui et demana ajuda. 

Que les meves oïdes siguin com les teves. 
El teu cor pateix amb els que pateixen. 

Que el meu cor sigui com el teu. 
Les teves mans acaricien a tots. 

Que les meves mans siguin com les teves. 
Els teus peus s’acosten als més pobres. 

Que els meus peus siguin com els teus. 
 
Glòria al Pare, 
i al Fill, 
i a l’Esperit Sant, 
com era al principi, 
ara i sempre, 
i pels segles dels segles. 
Amén. 

 
Hem d'asseure'ns a  taula sens pressa 

per gaudir del mirar del germà. 
Que la taula tots ens assereni, 

un descans per tornar a començar. 

 
A la taula cerquem-hi la joia 

i una escletxa de temps cada jorn; 
d'aquell temps gratuït que esperona 

a portar encara als homes la pau. 
 

Les forces es refan... 
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