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Fa uns dies hem pogut tenir la satisfacció de 
conèixer i llegir amb fruïció l’opuscle, editat 
pel CPL, que va escriure el bisbe Pere Tena 
l’any 2010 amb motiu de la dedicació del 
temple de la Sagrada Família pel Papa Benet 
XVI. Porta el títol Una casa, una taula, un sol 
cor, veritable catequesi anomenada 
«mistagògica» de la litúrgia de la dedicació 
d’un temple. Ens convé portar-lo aquí perquè 
la fraternitat cristiana, en la seva més perfecta 
realització, es verifica precisament en 
l’Eucaristia, a la qual el temple serveix com a 
casa. 

La comunió d’amor que és l’Església té el 
seu cor en l’Eucaristia. Així com diem que el 
cor simbolitza el centre de la persona i és 
físicament el motor de la vida de tot el cos, així 
també afirmem que l’Eucaristia és el cor de 
l’Església, on batega la força de l’amor que ens 
aplega i ens agermana. 

Per això, si s’entén bé, és certa l’afirmació 
que diu: «l’Església fa l’Eucaristia i l’Eucaristia 
fa l’Església». La nova fraternitat celebra la 
Missa i la Missa fa la nova fraternitat. 

El bisbe Pere Tena subratllava dos elements 
ben importants. L’assemblea, la comunitat 
d’Església, està reunida fora del temple i entra 
processionalment per la porta; el temple és 
casa seva, perquè en ell celebra l’Eucaristia 
sobre l’altar que n’és el centre. Per això la 
litúrgia de la dedicació és integrada 
perfectament en la celebració de l’Eucaristia.  

Tot constitueix un meravellós misteri de 
comunió. Els germans es reuneixen a la casa 
familiar, on tots i cadascú es troba com a la 
seva llar. Allà es troben i es reconeixen com a 
germans, asseguts al voltant de la mateixa 
taula, presidits per Jesucrist que els parla amb 
la Paraula il·luminadora de la vida i provoca 

diàleg de confessió de fe i de pregària. Allà 
s’actualitza el sacrifici de comunió entre Déu i 
els homes, la comunió que té en el sacrifici la 
seva màxima expressió. Allà es viu el que és 
més misteriós i profund: esdevenir un sol cor. 

És coneguda la figura, que els Sants Pares 
feien servir per explicar als fidels aquest 
misteri: una multiplicitat de grans de blat és 
triturada per esdevenir farina; aquesta és 
mullada per l’aigua, amb la qual es fa una 
massa que, tot seguit, és posada al forn, on 
l’escalfor del foc la cou per ser aliment. Un 
multiplicitat d’individus són privats del seu 
individualisme tancat, i amarats per l’aigua del 
baptisme, esdevé, escalfada pel foc de l’Esperit 
Sant, l’aliment del pa de vida... 

Sant Agustí, explicant el ritu de la comunió, 
dirà: «Pares la mà amb humilitat i delicadesa i 
dius “Amén”. Rep i proclama allò que ets tu 
mateix, el Cos Místic de Crist, la comunió que 
formem els germans a l’Església». 

Des del cor de la fraternitat, que és 
l’Eucaristia, s’entén a més aquella expansió 
d’amor vers els altres, en tant que són pobres 
estimats de Déu. La biografia de sant Camil de 
Lel·lis ens deixa unes escenes impressionants: 
en la mateixa i immensa sala de l’hospital del 
Sant Esperit, que el papa havia fet construir 
prop del Vaticà, enmig dels malalts repulsius i 
pestilents, sense solució de continuïtat entre el 
tracte físic de l’abraçada, la guarició i el servei, 
el sant celebrava l’Eucaristia: no eren cossos 
estranys els dels malalts, el cos sacramental de 
Crist i el cos Místic de l’Església. 

La nova fraternitat dels deixebles de Crist és 
viva i va deixant en aquest món dividit i 
enfrontat petjades d’amor concret i fecund. 
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