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EUCARISTIA I TRANSFORMACIÓ DEL MÓN

Benvolguts diocesans:
De l’Eucaristia brolla una inmensa força que és capaç de transformar-nos. És impossible celebrar
amb autenticitat l’Eucaristia i no sortir de la mateixa amb el compromís de construir un món més
humà.
El dinamisme transformador de l’Eucaristia es refereix, en primer lloc, a nosaltres mateixos. La
comunió en el Cos i Sang del Senyor ens va transformant en allò que rebem. Com va advertir Sant
Agustí, no som nosaltres qui li assimilem sinó que nosaltres som assimilats a Ell (Confessions VII,
10, 16). Per això, participar de l’Eucaristia ens condueix a aprofundir la nostra relació amb
Jesucrist, la nostra pertinença a Ell. Veritablement, el que s’alimenta amb el seu Cos, viu d’Ell (cf.
Jn 6, 56). Aquesta unió íntima amb Jesucrist ens ajuda també a viure la vida de forma
“eucarística”, és a dir, com una gran acció de gràcies i ofrena al Pare.
La celebració de l’Eucaristia té una incidència immediata en la vida quotidiana. La nostra unió a
Crist ens fa percebre als altres com a germans. Una Eucaristia que no porti a estimar més els
altres, resulta fragmentària, no viscuda plenament. I l’Eucaristia ens compromet també a ser
testimonis. Ningú pot guardar només per a si l’amor que celebra amb aquest sagrament. De
l’Eucaristia brolla un enorme impuls missioner.
Tot això condueix a la transformació del món en què vivim. De l’Eucaristia neix el servei de la
caritat perquè la unió a Crist ens posa també en comunió amb els altres i ens ajuda a estar atents a
les situacions de pobresa en què viu gran part de la humanitat. També en els nostres dies segueix
ressonant la veu de Jesucrist que ens diu: “doneu-los vosaltres de menjar” (Mt 14, 16).
L’Eucaristia ens empeny, a més, a denunciar les estructures injustes de la societat i a treballar per
restablir el respecte a la dignitat de cada home. El pa de vida eterna ens dóna força i ànim per
treballar sense descans en la construcción d’una nova civilització.
No vull acabar sense esmentar la visió de Teilhard de Chardin, segons el qual l’Eucaristia no només
transforma l’home i la societat, sinó que és capaç de transfigurar la mateixa matèria. En un escrit
titulat “Missa sobre el món” va reflexionar sobre la irradiació de la presencia eucarística sobre
l’univers. L’Eucaristia és realitat que prefigura d’una manera misteriosa i real la transformació de
tot el món; és bestreta del nou cel i la terra nova (cf. Ap 21, 1) que esperem.
Així doncs, viure l’Eucaristia no és només anar a Missa o tenir devoció al Santíssim Sagrament. És
deixar-se arrossegar per una dinámica que condueix a transformar la nostra vida, el nostre món i
fins i tot la mateixa materia.
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