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Què és celebrar l’Eucaristia?
És reviure l’últim sopar que Jesús va celebrar amb els seus deixebles, el vespre
abans de la seva execució.
Cap explicació teològica, cap ordenació litúrgica, cap devoció interessada ens ha
d’allunyar de la intenció original de Jesús.
Com va dissenyar ell aquell sopar?
Què és el que volia deixar gravat per sempre en els seus deixebles?
Per què havien de seguir revivint un i altre cop aquell comiat inoblidable?
Abans que res, Jesús els volia contagiar la seva esperança indestructible en el
Regne de Déu.
La seva mort era imminent: aquell sopar era l’últim.
Però, un dia s’asseuria a la taula amb una copa per a beure plegats el vi nou.
Res ni ningú podran impedir aquest banquet final del Pare amb els seus fills i les
seves filles.
Celebrar l’Eucaristia és revifar l’esperança: gaudir ja des d’ara amb aquesta festa
que ens espera amb Jesús junt amb el Pare.
Jesús volia, també, preparar-los per aquell duríssim cop de la seva execució
–no han d’enfonsar-se en la tristor
–la mort no trencarà l’amistat que els uneix.
Tornant a celebrar aquell sopar podran alimentar-se
del seu record
de la seva Presència
del seu esperit.
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Celebrar l’Eucaristia és
–alimentar la nostra adhesió a Jesús
–viure en contacte amb Ell
–seguir units.
Jesús va voler que els seus mai no oblidessin el que havia sigut la seva vida: una
entrega total al projecte de Déu.
Els ho va dir mentre els distribuïa un tros de pa a cadascú: Això és el meu cos;
recordeu-me així: entregant-me per vosaltres.
Celebrar l’Eucaristia és combregar amb Jesús per viure cada dia de manera més
entregada i generosa, treballant per un món més humà.
Jesús volia que els seus se sentissin comunitat.
Celebrar l’Eucaristia és alimentar el vincle que ens uneix entre nosaltres i amb
Jesús.
Realment és així en el nostre cas?
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