
 

PAPA FRANCESC. HOMILIA PER LA 
SOLMENITAT DEL CORPUS CHRISTI 
(6/06/2021) 
 
 
«… Dios se hace pequeño como un pedazo 
de pan y justamente por eso es necesario un 
corazón grande para poder reconocerlo, 
adorarlo, acogerlo. La presencia de Dios es 
tan humilde, escondida, en ocasiones 

invisible, que para ser reconocida necesita de un corazón preparado, 
despierto y acogedor. En cambio, si nuestro corazón, en lugar de ser 
una habitación amplia, se parece a un depósito donde conservamos 
con añoranza las cosas pasadas; si se asemeja a un desván donde 
hemos dejado desde hace tiempo nuestro entusiasmo y nuestros 
sueños; si se parece a una sala angosta, a una sala oscura porque 
vivimos sólo de nosotros mismos, de nuestros problemas y de nuestras 
amarguras, entonces será imposible reconocer esta silenciosa y 
humilde presencia de Dios. Se requiere una sala amplia. Se necesita 
ensanchar el corazón. Se precisa salir de la pequeña habitación de 
nuestro yo y entrar en el gran espacio del estupor y la adoración. Y 
esto nos hace mucha falta. Esto nos falta en muchos movimientos que 
nosotros hacemos para encontrarnos, reunirnos, pensar juntos la 
pastoral… Pero si nos falta esto, si falta el estupor y la adoración, no 
hay camino que nos lleve al Señor. Tampoco habrá sínodo, nada. Esta 
es la actitud ante la Eucaristía, esto necesitamos: adoración. También 
la Iglesia debe ser una sala amplia. No un círculo pequeño y cerrado, 
sino una comunidad con los brazos abiertos de par en par, acogedora 
con todos. Preguntémonos: cuando se acerca alguien que está herido, 
que se ha equivocado, que tiene un recorrido de vida distinto, ¿la 
Iglesia, esta Iglesia, es una sala amplia para acogerlo y conducirlo a la 
alegría del encuentro con Cristo? La Eucaristía quiere alimentar al que 
está cansado y hambriento en el camino, ¡no lo olvidemos! La Iglesia 
de los perfectos y de los puros es una habitación en la que no hay 
lugar para nadie; la Iglesia de las puertas abiertas, que festeja en 
torno a Cristo es, en cambio, una sala grande donde todos ―todos, 
justos y pecadores― pueden entrar». 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: VENIR DE DÉU» 
Al llarg d’una vida reben influències ben diverses, algunes són 
supèrflues, i altres són breus, les que més ens modelen són 
aquelles que estan revestides d’intensitat. La qüestió és si 
nosaltres som influenciables. Alguns molt i altres gens, però poc o 
molt allò que prové de Déu mateix incideix positivament en 
nosaltres. Ens agradaria saber quines són les coses que venen de 
Déu i quines no. Apropar-nos a Déu ens permet de conèixer més 
qui som i com Ell ens estima del tot. Aquests dies he visitat com 
sempre les colònies, campaments i ruta dels joves del nostre 
esplai. Hem celebrat l’Eucaristia junts, per a molts era la primera 
Eucaristia de la seva vida. En un context on res, o poc, convida a 
referir la nostra vida a Déu, tots els joves no es mostres 
desinteressats del que Déu proposa, fa i diu. Déu no s’apropa a 
nosaltres per ferir-nos ni per complicar-nos l’existència, sinó per 
acompanyar-nos vers una vida feliç. Ens demana, això sí, el 
coratge per tal de no amagar la nostra fe, tampoc d’imposar-la, 
sinó de compartir-la i mostrar-nos sempre transparents en el 
diàleg i en les nostres actituds. La murmuració, com ens descriu 
l’evangeli no prové de Déu. Al costat d’aquesta actitud de 
transparència, no podem oblidar allò que es deriva de la fe en 
Déu, i més en concret, de la nostra participació de l’Eucaristia, el 
servei vers els altres, especialment vers els pobres. Aquesta 
manera d’entendre la vida, prové de Déu, i genera camins de 
creixement de fe, d’esperança. Els cristians no volem ser dels qui 
diem una cosa i en fem una altra, sinó dels qui apostem per una 
vida senzilla, compromesa, propera als qui ens envolten. És així 
com ens entenem, buscant d’afavorir la vida del màxim de 
persones possible. Qui viu així ha menjat d’aquest pa, o dit d’una 
altra manera: qui menja d’aquest pa ha de viure així. I per últim, 
el gran antídot contra la murmuració, el tancament i la crítica, és 
el sentit de l’humor que comença per un mateix. Aquell que 
comparteix la fe des del diàleg, i sap riure’s d’ell mateix, no pot 
sinó venir, de Déu mateix. 

Mn. Daniel Palau 



 

 

HORARIS DE MISSA 

Dilluns i divendres a les 19h. 

Dimarts i dimecres missa 

compartida a les 19h. Dijous 

adoració al santíssim a les 19h. 

Dissabte a les 20. Diumenge missa a 

les 12h.  

 

 

INTENCIONS 

Dissabte 7: Enric Orta Buj 
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HORARIS DE MISSA  

Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte  

a les 18h. Diumenge a les 10’30h. 

 

 

INTENCIONS 

Dissabte 31: Josep Maria Boltà. Josep 

Morral Termes / Diumenge 1: 

Montserrat Boltà Cañellas. Salvador 

Ros i Dolors Roca i família. Joan 

Ribas. Josep Martí Tor. 
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Augmenta’ns la fe, Senyor 
 

Senyor, ¡ens costa tant d’entendre 
que per seguir-te només ens demanes 

que ens fiem de tu i confiem 
en la teva presència entre nosaltres! 

 
Ens entestem a fer coses 

i en el nostre neguit oblidem 
que estimar és l’únic 
que de debò importa. 

 
La murmuració sempre comporta 

un fort contingut d’incredulitat 
o d’incapacitat d’acceptació. 

 
Senyor, ens costa fiar-nos de les persones 

que coneixem. 
Tenim tan clars els seus defectes 

que som incapaços de veure 
la bondat que ens aporten. 

 
Senyor, ens promets la vida eterna. 

Ens promets una manera 
de viure digna i enriquidora, ara i ací. 

 
En aquests moments de crisi, continua ferma la teva promesa. 

Per fer-la realitat hem de creure en la nostra creativitat i ser 
capaços d’arriscar 

per nosaltres i pels altres. 
Augmenta’ns la fe, Senyor. 
Senyor, moltes persones 

aprofiten aquests dies per descansar. 
Moltes continuen sense feina. 

Cuida-te’n, Senyor, 

com cuidares el Poble que clamava en el desert. 
 

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret 


