Diada del Corpus, cridats a ser comunitat
“L’Església, que neix del costat de Crist, té un ritme domèstic que culmina cada setmana en la
celebració de la Pasqua de Crist en el sagrament de l’Eucaristia....celebrem així que Crist ens
envia com a testimonis de la pasqua enmig del món.
És memorial del misteri pasqual, els fets ocorreguts a Jerusalem, quan Jesús, sopant amb els
seus deixebles, va donar-los, sotal a forma de pa i vi, el seu cos i la seva sang. Sabia que poc
després ell seria arrencat d’aquest món i glorificat a l’arbre de la creu.
Cada eucaristia que la comunitat cristiana celebra és també la presència i l’alliberament que
Crist fa des de la mateixa creu. ..Després de la celebració, som enviats a oferir al món els fruits
saborosos de la nostra intimitat amb el Senyor. L’amor fratern de la comunitat cristiana,
contràriament a tots els altres “amors”, cerca l’extrem del lliurament, el límit de l’amor, el tot i
ara de la donació.
El que fa seductor l’amor de Crist és que Ell no el condiciona amb la nostra resposta. Ell estima,
i prou. Aquesta és la caritat (estimació) que Crist ens ha manat: “Estimeu-vos els uns als altres
tal com jo us he estimat”(Jn 15,12)” (“La Pau”,La pasqua cristiana de Francesc Casanovas. pàg
120-122).
Càritas ens convida a “estimar i viure la justícia” revisant els fonaments (valors), l’estructura
(economia) els accessos (acollida i refugi), el teulat (drets humans) i l’eficiència energètica
(ecologia) de la nostra casa comuna, el planeta Terra, a fi de poder-hi viure en la pau que és
fruit de la justícia totes les persones que formem part de la gran família humana. Estem
convençuts que totes les persones, sense distinció, som germans i germanes de la mateixa
família humana , i tenim la mateixa dignitat i el mateix dret a viure i gaudir de tot el que ens
ofereix aquesta terra sense fronteres que ens ha estat donada, cuidant-la i cuidant-nos amb
respecte i amor. (Càritas Girona).

