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 DISPOSEM-NOS A ESCOLTAR 

 Creem un ambient apropiat per «escoltar» i «escoltar-nos». 

PREGUEM 

Us desitjo que rebeu ben abundoses la gràcia i la pau per 

mitjà del coneixement de Déu i de Jesús, nostre Senyor.  

 Evangeli de Lluc (6,27-38) 
 

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «A vosaltres que 

escolteu, jo us dic: Estimeu els enemics, feu bé als qui no us 

estimen, beneïu els qui us maleeixen, pregueu per aquells que us 

ofenen. Si algú et pega en una galta, para-li l’altra. Si algú et pren 

el mantell, no li neguis el vestit. Dona a tothom qui et demani, i no 

reclamis allò que és teu als qui t’ho hagin pres. Feu als altres allò 

que voleu que ells us facin. Si estimeu els qui us estimen, ¿qui us 

ho ha d’agrair? També els pecadors estimen aquells que els 

estimen. Si heu fet bé als qui us en fan, ¿qui us ho ha d’agrair? 

També ho fan els pecadors. Si presteu diners als qui de cert us els 

tornaran, ¿qui us ho ha d’agrair? 

També els pecadors presten diners als pecadors quan saben que els 

recobraran. Però vosaltres heu d’estimar els enemics, heu de fer bé 

i de prestar sense esperar de rescabalar-vos: llavors la vostra 

recompensa serà gran i sereu fills de l’Altíssim, que és bo amb els 

desagraïts i amb els dolents. 

Sigueu compassius com ho és el vostre Pare. No judiqueu i Déu no 

us judicarà. No condemneu, i Déu no us condemnarà. Absoleu, i 

Déu us absoldrà. Doneu i Déu us donarà. Us abocarà a la falda una 

bona mesura, atapeïda, sacsejada i curulla fins a vessar. Déu us 

farà la mesura que vosaltres haureu fet.» 

 

 

 

 

 

 

Avui continua l’ensenyament de Jesús que va 

començar diumenge passat amb les 

benaurances. 

Jesús mostra amb tota la seva duresa la gran 

paradoxa del cristianisme. Tornar bé per mal, 

estimar l’enemic... són realitats molt difícils 

d’entendre, més encara d’acceptar i de viure. 

Però, malgrat tot, cap d’elles impossible de 

portar a terme. 

Jesús invita a mirar des del seu punt de vista per 

fer realitat el que ell ens proposa, tenir la 

mirada des dels ulls de Déu. Déu ens deixa 

lliures per mirar dins nostre cor i veure allò que 

l’amor ens crida a fer. Els cristians hem 

d’estimar, fins i tot, els nostres enemics, no 

només als qui ens estimen. 
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 UNA PROPOSTA ARTÍSTICA 

El perdó “descol·loca” i “recol·loca”. 

Patxi Velasco (Oviedo, 1973) «Fano» 

https://www.vidanuevadigital.com/2018/06/16/fano-no-soy-un-

dibujante-cristiano-sino-un-cristiano-que-dibuja/ 

 

 

 

El perdón (2004) 

María del Carmen García Zorrilla de San Martín. 
Uruguay. 

https://cgarciazorrilla.artelista.com/ 

 

 

https://www.vidanuevadigital.com/2018/06/16/fano-no-soy-un-dibujante-cristiano-sino-un-cristiano-que-dibuja/
https://www.vidanuevadigital.com/2018/06/16/fano-no-soy-un-dibujante-cristiano-sino-un-cristiano-que-dibuja/
https://cgarciazorrilla.artelista.com/
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*Tant si treballes aquesta fitxa en GRUP com si ho fas 

INDIVIDUALMENT: Pensa i escriu aquí alguna idea 

significativa del text que et cridi l’atenció. 

 

*Et poden ajudar aquestes preguntes: 

 

Aprofundint en aquest text,  

 

*experimenta que Jesús t’adreça a tu directament aquestes 
paraules, i així entendre els valors autèntics de l’Evangeli.  

 

*viu la vida com un «benaurat de Déu»  

 

*i descobreix la riquesa del compartir, d’experimentar la pau en 
mig del desconcert... 

 

Avui se’ns presenta, al mateix temps, una invitació i una elecció. 

 

 
 
  
 
 

 

 
ANEM AL COR DEL TEXT 

 

 

A qui coneixes que visqui el cor d’aquest text?  
Apunta què aprens d’ell/a. Prega per aquesta persona. 

 

Amb tot el que has vist fins ara, expressa en una frase la teva fe 

i la de l’Església. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 MIREM LA VIDA 

Tenint en compte l’objectiu diocesà  

PER CRÉIXER MÉS,  
i el treball del SÍNODE  

Caminar junts – participació - missió 

 

*Han passat els segles, i ara som els cristians de 2022. Com Ell, 

també nosaltres patim els menyspreu dels altres: pot ser una 

indiferència d’algú que teníem per amic, un menyspreu d’un 

desconegut o un petit oblit d’una persona estimada...  

*Com acostumo a reaccionar? Faig la  justícia de l’ «ull per ull i 

dent per dent»? ¿O recordo l’amor de Crist en la creu, que va 

perdonar, fins i tot, als seus propis enemics? 

*Estic disposat a transformar els problemes i conflictes de cada dia 

en oportunitats per créixer en la confiança de Déu? 

 

PREGA AMB les paraula del llibre de la Saviesa (7,27) 

La Saviesa, que és única, ho pot tot; mai no canvia, però tot ho 
renova. A cada generació entra en les ànimes santes i en fa 
profetes i amics de Déu. 

 


