
Ofici de lectura 
 
LECTURA SEGONA  
Dels escrits de Mn. Josep Samsó i Elias, prevere  
(Guia per a Catequistes, Foment de Pietat, Barcelo-
na 1955,2a ed., cap. 1r, pp. 2-3)  

En el món, l’únic element constructiu és l’amor; 

per unir, no n’hi ha d’altre. 

En el món, l’únic element constructiu és l’amor; 
per unir, no n’hi ha d’altre. Si ens fixem en la 
naturalesa, veurem l’atracció dels àtoms i les 
molècules, també l’atracció dels éssers ja 
racionals. L’amor uneix i perquè uneix 
construeix. En canvi, l’element destructiu per 
essència és l’odi, o sia el contrari de l’amor; allà 
on l’odi penetra, tot esdevé destruït i esmicolat. 
Fins els astres, quan els manca la temperatura 
resten trossejats, car és el foc el que els manté en 
la seva integritat. L’odi porta arreu desunió i 
fredor. L’amor veritable, l’amor constructiu, és 
l’amor de la benevolència, l’amor ric, exuberant, 
l’amor de Déu, l’amor dels Sants. El bé és de si 
mateix difusiu i Déu Nostre Senyor, que és tot bé 
i caritat, ha construït tot el que els nostres ulls 
admiren, car obra d’amor és la Creació.  
Si totes les ànimes fossin amarades de l’amor de 
benevolència, del món desapareixeria l’esperit 
del mal, la terra restaria un trosset de cel 
anticipat, i ¡que en fóra de fruitós el treball del 

catequista! En tot allò que està destinat a 
construir, Déu hi aboca amor. En la terra, l’amor 
natural més viu i més tendre és l’amor dels pares 
i els esposos, per ésser precisament els destinats 
a construir. Quin amor tan gran i noble l’amor 
dels pares vers els seus fills!  
Per això els educadors per excel·lència han 
d’ésser els pares, precisament per l’amor que 
tenen als seus fills; i els mestres, en posar-se al 
lloc dels pares, han de copiar aquest amor, car, 
altrament, mai no podran complir la seva missió, 
mai no podran educar. Instruiran, sí; però no-res 
més i precisament hi ha una gran diferència entre 
instruir i educar. Instruir és vendre ciència, un 
mercadeig; és comerciar amb el coneixement i, 
per tant, els qui només instrueixen són uns 
usurpadors i jamai podran dir-se suplents dels 
pares. Així trobem com és possible que persones 
que han passat moltes escoles no sigui educades, 
car elles no han trobat l’escalf de l’amor, que 
només els que es senten pares poden donar. Per 
això cal posar en l’ensenyament aquest amor 
sobrenatural que supleix l’amor natural propi 
dels pares, car aquests en la major part dels casos 
no són aptes per donar tots els coneixements als 
seus fills. Així, els mestres, i també aquests 
mestres potser sense títol els catequistes, han de 
copiar aquest amor, aquesta estimació dels pares, 
car, què no fa l’amor dels pares per l’infant? 

Impossible enumerar els sacrificis, privacions i 
fins actes d’heroisme realitzats. Que diferent 
seria també la nostra situació, si tots els pares 
haguessin sabut educar amb aquests dos amors, 
el natural i el sobrenatural, els seus fills!  
 
RESPONSORI               Lc 6,27; Mt 5,44-
45.48 
R. Estimeu els vostres enemics, feu bé als qui us 
odien, i pregueu pels qui us persegueixen. * Així 
sereu fills del vostre Pare del cel.  
V. Sigueu perfectes com ho és el vostre Pare 
celestial. * Així sereu fills del vostre Pare del cel.  
 
O bé:  
Dels escrits de Mn. Josep Samsó i Elias, prevere  
(Guia per a Catequistes, Foment de Pietat, Barcelo-
na 1955, 2a ed., cap. 1r, pp. 7-8.46)  

Comanda d’amor 

Serà molt bo que no oblidem les paraules de 
Jesús: «El que feu a un d’aquests petits, m’ho feu 
a Mi». I als ulls de Jesús són petits no sols els in-
fants, sinó també, per llur misèria, els pobrets, els 
malalts, els ignorants; i voleu misèria més gran 
que la d’aquell que està mancat de la vida de la 
gràcia, de la fe! Ens cal aquell amor que han 
sentit els grans apòstols per les ànimes, més gran 
quanta major misèria han trobat davant els seus 
ulls. Ens cal estimar els nostres germans per tal 



de demostrar a Déu que també l’estimem a Ell.  
Quan el bon Jesús encomana a Pere l’apostolat, li 
diu: «Pere, m’estimes?» i li repeteix la pregunta 
tres vegades, a la qual repeteix Pere: «Senyor, 
Vós sabeu que jo us estimo». I fins a llavors no li 
fa la gran comanda; fins haver sentit cada vegada 
la resposta afirmativa, també li diu Ell per tres 
vegades: «Doncs, pastura el meu ramat...» 
«pastura les meves ovelles». Aquest examen 
d’amor, escena impressionant, magnífica, 
l’havem tots de recordar per tal de preparar el 
terreny de les bones llavors. Si no podem 
nosaltres contestar afirmativament com Sant 
Pere, no ens podem pas posar en aquest camí, 
retirem-nos. Contestem-li nosaltres amb les 
obres; que les nostres obres puguin dir com esti-
mem a Jesús en la persona dels seus germanets 
els pobres, els malalts, els famolencs i els més 
miserables de tots, els infidels, els ignorants, els 
pecadors, perquè la misèria d’aquests no és una 
misèria corporal, és misèria espiritual. Si no fos 
així, tindríem una responsabilitat massa gran; 
deixem la tasca per a altres animes millor 
disposades. Però, no hem de caure tampoc en 
l’equivocació de creure que la poca disposició 
ens pot excusar d’ésser catequistes, car cal tenir 
present que tots: els pares, els religiosos, els 
sacerdots, els seglars, som cridats a l’obra de 
proselitisme de les ànimes i no ens en podem 

desentendre. És criminal dir: «No vull ésser 
digne d’ésser catequista». És que no ens diuen 
res els infants que no coneixen encara el Crist? Si 
sentim flaquejar les nostres forces, demanem a 
Déu amb llàgrimes als ulls que ajudi la nostra 
feblesa, i Ell, que és tot caritat i que ha dit que 
tota cosa demanada al Pare en nom seu ens serà 
concedida, no ens abandonarà i ens donarà 
aquesta benedicció d’amor, llavor de totes les 
altres qualitats. Això, que fou magníficament 
argumentat en les paraules de Jesús, pot 
corroborar-se amb aquestes altres d’un dels més 
grans doctors de l’Església, Sant Agustí: «El que 
no té zel, és perquè no estima», de les quals es 
dedueix forçosament que qui no estima no pot 
tenir zel.  
Diu Sylvain que «per ésser un bon educador, cal 
ésser perfecte». Mons. Borderie, encara diu més: 
«cal ésser sant». Mes, perquè sigui sant un educa-
dor en té prou amb ésser sincer, fent el que 
predica i complint els seus propis consells.  
El catequista és d’aquelles persones que no han 
de témer la mort, perquè estima a Jesús, treballa 
per Jesús, sofreix per Jesús. I sovint hauria 
d’amarar-se i omplir-se de joia, pensant amb la 
joia del dia en què el Diví Salvador li mostri tots 
els actes de virtut que haurà practicat en el 
catecisme, totes les lliçons que haurà donat, tots 
els alumnes que haurà salvat del mal, tots els 

cors que haurà encès d’amor a Jesús i a Maria. 
Quina emoció, quan el catequista senti les 
paraules de Jesús, «Vine, beneït del meu Pare, a 
compartir la meva herència, la meva felicitat...»!  
 
RESPONSORI        Cf. 1Te 2,8; Ga 
4,19 
R. El nostre afecte per vosaltres era tan gran, que 
estàvem decidits a donar-vos, no tan sols 
l’evangeli de Déu, sinó fins i tot la meva vida: * 
Tant us havíeu fet estimar!  
V. Fills meus, sento dolors de part, i no acabaré 
fins que Crist no quedi format en vosaltres. * 
Tant us havíeu fet estimar! 
 
 
Col·lecta 
 
Pastor etern, 
vos heu volgut que el beat Josep, prevere, 
fos comptat entre els màrtirs; 
concediu-nos de mantenir fermament 
i de manifestar amb les obres 
la fe que ell va ensenyar 
i va confirmar amb la seva sang. 
Per nostre senyor Jesucrist. 
 
 
 



 
 
 
 

 
Dia 1 de setembre 

BEAT JOSEP SAMSÓ I ELIAS,  
PREVERE I MÀRTIR 

 

Nasqué a Castellbisbal (Barcelona) el 17 de gener 
del 1887. Entrà al Seminari de Barcelona, on feu 
els estudis eclesiàstics i obtingué la llicència en 
teologia en el Seminari Pontifici de Tarragona. 
Ordenat sacerdot el 12 de març del 1910, fou 
Coadjutor de la Parròquia d’Argentona (1910-
1917), Rector de la Parròquia de S. Joan de Me-
diona (1917-1919) i finalment Ecònom i Rector de 
l’Arxiprestal de Santa Maria de Mataró (1919-
1936). Durant els seus vint-i-sis anys de ministeri 
sacerdotal es dedicà a la cura per a la preparació 
dels catequistes, la formació de la joventut, la 
direcció espiritual de les ànimes i el zel pel decor 
de la casa de Déu. Empresonat el 30 de juliol de 
1936, durant el temps passat a la presó fou per a 
tots els companys model d’edificació, de consol i 
de conhort. Morí l’1 de setembre de 1936, després 
d’haver perdonat els que el mataven.  

 

Del comú: per un màrtir.  

 


