
 

 

ORACIONS EUCARÍSTIQUES - 5 

 

TEXTOS DE FORJA (sant Josepmaria) 

 

Lluita per aconseguir que el Sant Sacrifici de l'Altar sigui el centre i l'arrel de la 
teva vida interior, de manera que tota la jornada esdevingui un acte de culte -
prolongació de la Missa que has sentit i preparació per a la següent-, que es va 
desbordant en jaculatòries, en visites al Santíssim, en oferiments del teu treball 
professional i de la teva vida familiar ... (F. 69) 

 

Mira de donar gràcies a Jesús en l'Eucaristia, cantant llaors a Nostra Senyora, a 
la Verge pura, la sense màcula, la qual va portar al món al Senyor. - I, amb audàcia de 
nen, atreveix-te a dir a Jesús: el meu valent Amor, ¡beneïda la Mare que et va portar 
al món! De segur que li agrades, i posarà en la teva ànima més amor encara. (F. 70) 

 

Quan donava la Sagrada Comunió, aquell sacerdot sentia ganes de cridar: aquí 
et dono la Felicitat! (F. 267) 

 

S'ageganta la teva fe en la Sagrada Eucaristia. - Sorprèn-te davant aquesta 
realitat inefable !: tenim Déu amb nosaltres, podem rebre'l cada dia i, si volem, 
parlem íntimament amb Ell, com es parla amb l'amic, com es parla amb el germà, 
com es parla amb el pare, com es parla amb l'Amor. (F. 268) 

 

Què estupenda és l'eficàcia de la Sagrada Eucaristia, en l'acció -i abans en 
l'esperit- de les persones que la reben amb freqüència i piadosament. (F. 303) 

 

Si aquells homes, per un tros de pa -tot i que el miracle de la multiplicació sigui 
molt gros-, s'entusiasmen i t'aclamen, què haurem de fer nosaltres per tants dons 
que ens has concedit, i especialment perquè et ens lliuraments sense reserva en 
l'Eucaristia? (F. 304) 

 



Nen bo: els amadors de la terra, ¡com besen les flors, la carta, el record del qui 
estimen!... -I tu, ¿podràs oblidar-te alguna vegada que el tens sempre al teu costat ... 
a Ell !? - Et oblidaràs ... que li pots menjar? (F. 305) 

 
En el Sant Sacrifici de l'altar, el sacerdot pren el Cos del nostre Déu i el Calze 

amb la seva Sang, i els aixeca sobre totes les coses de la terra, dient: Per Ipsum, et 
cum Ipso, et in Ipso - per la meva Amor !, ¡amb el meu Amor !, en el meu Amor!  
Uneix-te a aquest gest. Més: incorpora aquesta realitat a la teva vida. (F. 541) 

 

Explica l'Evangelista que Jesús, després d'haver obrat el miracle, quan volen 
coronar rei, s'amaga. -Senyor, que ens fas participar del miracle de l'Eucaristia: et 
demanem que no t'amaguis, que visquis amb nosaltres, que et vegem, que et 
toquem, que et sentim, que vulguem estar sempre al teu costat, que siguis el Rei de 
les nostres vides i dels nostres treballs. (F. 542) 

 

Ha arribat l'Advent. Quin bon temps per rejovenir el desig, l'enyorança, les 
ànsies sinceres per la vinguda de Crist !, ¡per la seva vinguda quotidiana a la teva 
ànima en l'Eucaristia! -Ecce veniet! - que està en arribar !, ens anima l'Església. (F. 
548) 

  

El més gran boig que hi ha hagut i hi haurà és Ell. ¿És possible bogeria de lliurar 
com Ell s'entrega, i als qui s'entrega? Perquè bogeria hauria estat quedar un Nen 
indefens; però, llavors, fins i tot molts malvats s'entendririen, sense gosar 
maltractar. Li va semblar poc: va voler anorrear més i donar-se més. I es va fer 
menjar, es va fer Pa.  

 
- Diví Boig! Com et tracten els homes? ... Jo mateix? (F. 824) 

 
Jesús, el teu bogeria d'Amor em roba el cor. Estàs inerme i petit, per engrandir 

els qui us mengen. (F. 825) 

 

Has d'aconseguir que la teva vida sigui essencialment, totalment !, 
eucarística. (F. 826) 

 

 

 



M'agrada anomenar, presó d'amor! al Sagrari. -Des de fa vint segles, hi ha El 
allà ... ¡voluntàriament tancat !, per mi, i per tots. (F. 827) 

 

Has pensat alguna vegada com et prepararies per rebre el Senyor, si es pogués 
combregar un sol cop a la vida? -Agraïm a Déu la facilitat que tenim per apropar-nos 
a Ell, però ... hem d'agrair preparant-nos molt bé, per rebre'l. (F. 828) 

 

Digues-li al Senyor que, d'ara endavant, cada vegada que celebris o assisteixis a 
la Santa Missa, i administris o rebis el Sagrament Eucarístic, ho faràs amb una fe gran, 
amb un amor que cremi, com si fos l'última vegada de la teva vida . -I dol-te, per les 
teves negligències passades. (F. 829) 

 

M'explico el teu afany de rebre diàriament la Sagrada Eucaristia, perquè qui se 
sent fill de Déu té imperiosa necessitat de Crist. (F. 830) 

 

Mentre assisteixes a la Santa Missa, pensa - és així! - que participes en un 
Sacrifici diví: a l'altar, Crist es torna a oferir per tu. (F. 831) 

 

Quan el rebis, digues-li: Senyor, espero en Tu; t'adoro, t'estimo, augmenta'm la 
fe. Sigues el suport de la meva debilitat, Tu, que t'has quedat en l'Eucaristia, inerme, 
per a remeiar la flaquesa de les criatures. (F. 832) 

 

Hem de fer nostres, per assimilació, aquelles paraules de Jesús: "Desiderio 
desideravi hoc Pascha manducare vobiscum -ardentment he desitjat menjar aquesta 
Pasqua amb vosaltres. De cap manera no podrem manifestar millor el nostre màxim 
interès i amor pel Sant Sacrifici, que observant acuradament fins la més petita de les 
cerimònies prescrites per la saviesa de l'Església. I, a més de l'Amor, ha d'urgir-nos la 
"necessitat" de semblar-nos a Jesucrist, no solament en l'interior, sinó també en 
l'exterior, movent-nos -en els amplis espais de l'altar cristià- amb aquell ritme i 
harmonia de la santedat obedient, que s'identifica amb la voluntat de l'Esposa de 
Crist, és a dir, amb la voluntat del mateix Crist. (F. 833) 

 

 

 

Hem de rebre el Senyor, en l'Eucaristia, com als grans de la terra, millor !: amb 
adorns, llums, vestits nous ... -I si em preguntes què neteja, què adorns i quines llums 



has de tenir, et contestaré: neteja en els teus sentits, un per un; adorn en les teves 
potències, una per una; llum en tota la teva ànima. (F. 834) 

 

Sigues ànima d'Eucaristia! -Si el centre dels teus pensaments i esperances és al 
Sagrari, fill, que abundants els fruits de santedat i d'apostolat! (F. 835) 

 

Acudeix amb perseverança davant el Sagrari, de manera física o amb el cor, per 
sentir-te segur, per sentir-te serè: però també per sentir-te estimat ..., i per 
estimar! (F. 837) 

 

Copio unes paraules d'un sacerdot, adreçades als qui el seguien en la seva 
empresa apostòlica: «quan contempleu la Sagrada Hòstia exposada en la custòdia 
sobre l'altar, mireu quin amor, quina tendresa la de Crist. Jo m'ho explico, per l'amor 
que us tinc; si pogués estar lluny treballant, i alhora al costat de cada un de vosaltres, 
amb quin gust ho faria! Crist, en canvi, sí pot! I Ell, que ens estima amb un amor 
infinitament superior al que puguin albergar tots els cors de la terra, s'ha quedat 
perquè puguem unir-nos sempre a la seva Humanitat Santíssima, i per ajudar-nos, 
per consolar-nos, per enfortir-nos, perquè siguem fidels " . (F. 838) 

 

Jesús es va quedar a l'Eucaristia per amor ..., per tu. -Es va quedar, sabent com 
el rebrien els homes ... i com el reps tu. -Es va quedar, perquè el mengis, perquè el 
visitis i li expliquis les teves coses i, tractant-lo en l'oració al costat del Sagrari i en la 
recepció del Sagrament, t'enamoris més cada dia, i facis que d'altres ànimes -moltes! 
- segueixin igual camí. (F. 887) 

 

Anirem a Jesús, al Tabernacle, a conèixer-lo, a digerir la seva doctrina, per 
lliurar aquest aliment a les ànimes. (F. 938) 

 

Quan tinguis el Senyor al teu pit i tastis els deliris del seu Amor, li que 
t'esforçaràs per canviar el rumb de la teva vida en tot el que sigui necessari, per 
portar-lo a la multitud, que no el coneix, que va buida d'ideals ; que, malauradament, 
camina animalitzada. (F. 939) 

 

Quan rebis el Senyor en l'Eucaristia, Agraeix-li amb totes les forces de la teva 
ànima aquella bondat d'estar amb tu. - ¿No t'has detingut a considerar que van 



passar segles i segles, perquè vingués el Messies? Els patriarques i els profetes 
demanant, amb tot el poble d'Israel: que la terra té set, Senyor, que vinguis! 

-tant de bo sigui així la teva espera d'amor. (F. 991) 

 

"Després tu ets rei" ... -Sí, Crist és el Rei, que no només et concedeix audiència 
quan ho desitja, sinó que, en deliri d'Amor, fins abandona - ja m'entens! - el magnífic 
palau del Cel, al qual tu encara no pots arribar, i t'espera al Sagrari. - ¿No et sembla 
absurd no acudir apressat i amb més constància a parlar amb Ell? (F. 1004) 


