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TEMA 13
CELEBRAM L’EUCARISTIA EN EL DIA DEL SENYOR

Pàgs. 116 i 117
del Catecisme

Justicia
Tots som estimats per Déu, i tots som diferents. Déu ens 
va crear, no ens dona a tots els mateixos talents. Alguns 
en van rebre un per governar un país i prendre decisions 
per al desenvolupament de tots. Altres tenen un altre 
lloc! Tots tenim coses bones per desenvolupar, però 
sobre-tot per compartir! Si estam sans, podem tenir 
cura dels malalts ... Els de naturalesa feliç els ofereixen 
alegria als que estan trists. Aquells que són forts poden 
ajudar aquells que són febles. Malauradament, molt 
sovint, els homes no actuen així. Utilitzem el que hem 
rebut no per Els missatgers sobrenaturals i solidàris. No 
veiem mal. D’aquesta manera la injustícia creix al món.

Es verdad, Jesús nos perdona siempre, pero esto no basta. También es necesario que
nosotros acojamos su perdón. 

 En el evangelio de san Lucas hay tres bellas parábolas sobre el perdón: la oveja 
perdida, la dracma perdida y el hijo perdido (Lucas 15). Cada una de ellas dice que Dios 
está dispuesto a perdonar. Pero imagina que la oveja perdida se esconde y que, cuando 
se acerca el pastor, huye de él. O que la moneda ha rodado hasta un lugar imposible y 
la mujer, tras encontrarla, no puede llegar hasta ella. ¿y si el «hijo pródigo» se hubiera 
quedado junto a los cerdos, contentándose con su alimento, en lugar de volver a la casa 
de su padre para decirle: «He pecado contra el cielo y contra ti»? ¿Me entiendes? Jesús 
está dispuesto a perdonar, pero si tú no te vuelves hacia él y no quieres su perdón, ¿qué 
más puede hacer él? 

Sin embargo, espero que, finalmente, la oveja, al ver al pastor, se conmueva y 
vuelva. Y que no haya un lugar en el mundo en el que se pueda permanecer inaccesible. 
Y que el corazón del hombre nunca olvide todo lo que ha hecho el Padre, que espera al 
final del camino... 

¿Por qué hay infierno si 

DE VERITAT CREUS ?
Realment creus que hem de 
fer tot el que diu l’Evangeli?

Estimar els enemics. 
PARAR l’altre GALTA. sembla impossible!

Estimar com Jesús va estimar
Si un creu que l’Evangeli és realment la Paraula de Déu, no es 
pot triar només el que ens convé! Però, afortunadament, Ell va 
dir només una cosa: estimar com Jesús va estimar. S’ha de fer 
el que diu l’Evangeli, perquè si no ho fem pareix que deixam 
de creure. Ara bé, és possible, com ho va fer Jesús! L’Evangeli 
ens diu que Déu és bo i que vol el millor per a nosaltres. I 
si continuam rebutjant-lo, anam cap a la infelicitat i farem 
els altres infeliços.

Jesús siempre perdona? 



Combregar vol dir menjar el pa de l’Eucaristia
i estar al costat dels germans cristians

aprèn de uw Com participam els cristians de l’Eucaristia?
En l’Eucaristia, els cristians escoltam la Paraula, do-
nam gràcies a Déu Pare i ens oferim a ell amb el seu Fill 
Jesucrist. En la comunió rebem Jesús com a aliment de 
vida eterna que ens uneix a tots com a germans.memòria

«Tots eren constants a escoltar l’ensenyament dels 
apòstols i a viure en comunió fraterna, a partir el 
pa i a assistir a les pregàries» (Fets 2,42)

Completa El diumenge és conegut amb diversos noms.
Els trobaràs si completes aquestes frases.

La majoria de les 
nostres esglésies 
tenen un campanar, 
el diumenge, les 
seves campanes 
toquen. Després de 
llegir el tema d’avui 
imagina què ens di-
uen i escriu-ho en el 
so de les campanes

Completa


