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TEMA 14
DONAM GRÀCIES AL PARE PER L’ENTREGA DE JESÚS

Pàgs. 120 i 121
del Catecisme

Fe
Sí, jo crec. El millor regal que es pot donar o rebre, 
és l’amor i i la confiança. el millor regal és la fe! I 
aquest és el regal que Déu vol donar-nos a tots. 
Creure sense veure. Després de la resurrecció, Sant 
Tomàs està lluitant per creure que Jesús és viu, i per 
sempre! Té ganes de creure. Vol tocar a Jesús per 
estar segur. A continuació, Jesús mostra la seva fe i 
omple el cor de Tomàs: ell realment creu que Jesús 
és el Fill de Déu. Però Jesús afegeix: «Feliços els qui 
creuran sense haver vist!» Parla a tots els cristians 
que vindran després de Tomàs i que creuen en ell 
sense haver vist mai. Així que parlant de tu també!

Su presencia, su amistad, su amor. Dios es como un amigo. No siempre puede con-
cedernos lo que le pedimos, bien porque eso no depende de él (como la guerra, en 

la que es necesaria la voluntad de los hombres para hacer la paz), bien porque no es 
bueno para nosotros (no hay que pedirle, por ejemplo, sacar una buena nota sin haber 
estudiado). 

Frecuentemente, es en las pruebas cuando le rezamos, cuando ya no podemos 
más. Si no exiges de él una intervención rápida y vigorosa, si permaneces fiel a la ora-
ción, descubrirás poco a poco que está ahí, a tu lado, y que te dice: «No tengas miedo, yo 
estoy contigo». Entonces puedes decirle: «Señor, no te pido que detengas la tempestad, 
pero ayúdame con tu presencia a no perder la confianza». Sí, Dios responde, pero no a 
nuestra manera. Él aprovecha la oración para transformar nuestro corazón, que así se 
parecerá cada vez más al de Jesús. 

¿Por qué Dios no responde cuando rezo? 

DE VERITAT CREUS ?
Realment creus que menges 
el cos i la sang de Jesús?

Jesús està en la Paraula de Déu
Sí, crec  perquè és una manera de parlar! A la primera part de 
l'Eucaristia nosaltres escoltam Jesús, ens parla mitjançant la Paraula 
de Déu. Escoltam Crist que parla a través de les lectures de la Bíblia. A 
part d’això ens diu: que serviran d’aliment. Nosaltres, quan parlam, 
intercanviam informació, però no estam parlant de donar-nos. Crist, 
se'ns dona quan parla. El que diu, ho hem de dur al nostre cor. Jesús és 
molt real en nosaltres, no com una cosa que es veu, sino que realment 
el menjam. La seva Paraula es converteix en una veritable realitat nu-
tritiva. I no és desagradable menjar per viure! Això és vital!

¿Conoces la verdadera respuesta de 
Dios a nuestras oraciones? 



PRENIU I MENJAU-NE TOTS, PERQUÈ AQUEST ÉS EL 
MEU COS, QUE SERÀ ENTREGAT PER VOSALTRES

aprèn de Què fa en nosaltres l’Eucaristia?
L’Eucaristia ens uneix més a Crist i a l’Església, ens en-
forteix en la vida cristiana i ens fa creixer en l’amor al 
proïsme.memòria

«Arribà el dia de la Cena Pasqual. Quan arribà l’hora es va posar Jesús a taula 
amb els apòstols i els va dir: —Com he desitjat sopar amb vosaltres aquesta 
Pasqua abans de la meva Passió! Perquè us dic que mai més la menjaré fins que 
tengui el seu compliment al Regne de Déu. Agafant la copa, va donar gràcies i 
digué: —Preniu, repartiu-la entre vosaltres; perquè vos dic que des d’ara no 
beuré més del fruit de la vinya fins que arribi al Regne de Déu. Agafant un pa, 
va donar gràcies el i els  donà, dient: —Això és el meu cos, que s’entrega per 
vosaltres; feis això en memòria meva. Després de sopar, va fer igual amb la 
copa, dient: —Aquesta copa és la Nova Aliança segellada amb la meva sang, 
que s’escampa per vosaltres». (Lc.22,16-20).

EL VIEL PA

dibuixa l’altar de la teva parròquia


