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RESSÒ DE LA PARAULA

Mans iguals i unides

— Tots, sense distinció, som iguals en el pecat. Ni  
els jueus ni els pagans, ni d’una classe, nació o  
cultura, poden presumir de privilegis de santedat  
(cf. Lc 13,4). Uns i altres, tots, han de ser salvats  
i justificats per l’amor de Déu.

— Tant els uns com els altres són cridats a 
creure i convertir-se. Llavors reben el ma- 
teix do d’una manera absolutament gra-
tuïta, de manera que ningú no es pot va- 
nagloriar ni encimbellar-se per sobre dels  
altres.

— D’aquí naixerà una igualtat fonamental:  
tots germans per la condició comuna de  
fills de Déu. Tots necessitats i tots agra-
ciats pel mateix amor. És la fraternitat- 
igualtat que estableixen la comunió a l’in- 
terior de la família, que és l’Església.

— Aquesta igualtat-fraternitat, perquè sigui 
autèntica, necessita verificar-se en «vida 
compartida», en actes i gestos que mos-
trin amor concret, també en el terreny  
econòmic i el tracte social.

— Des d’aquest focus de comunió, els cris- 
tians s’obren a una fraternitat-igualtat 
universal, perquè descobreixen que la 
voluntat de Déu, Pare de Jesucrist i crea- 
dor de la humanitat, va fer a tots iguals en  
dignitat i tots igualment estimats per Ell.  
Aquesta obertura també haurà de mate-
rialitzar-se en el tracte social i en l’àmbit  
econòmic.

Així, doncs, entra en joc la força de l’a-
mor concret i obert. És el mateix amor, que  
s’ha rebut gratuïtament, el que s’ofereix a 
tots i davant la nostra mirada els converteix  
en germans i, per tant, els fa iguals. El pa- 

pa Francesc proclama aquesta obertura i ens ha  
promès un missatge estimulant a la «Fraternitat  
Universal».

† Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

La Campanya Contra la Fam,  
promoguda i animada per  
l’associació catòlica Mans  

Unides, enguany ens convida a 
dirigir la mirada sobre una xacra  

social: la desigualtat.
Som sensibles a la desigualtat? Espon-

tàniament ens sembla que desigualtat és 
sinònim d’injustícia i que igualtat ho és de  
justícia. Un bon analista hauria d’estudiar  
aquest fet. Perquè els règims polítics ano-
menats col·lectivistes, imposant autorità-
riament la igualtat, han ocasionat milions  
de misèries, injustícies, esclavituds i morts.  
Més encara, han creat una elit de «distingits»  
que, sota el títol de guardians de la igual-
tat, han esdevingut autèntics senyors pri-
vilegiats enfront d’una massa d’iguals sot-
mesa en el pensament, en els recursos, en 
la salut i, sobretot, en la capacitat creativa  
i lliure. En nom de la igualtat han generat po- 
bresa.

Si preguntéssim a Jesús què en pensa, 
segurament no ens respondria amb una 
sola paraula. Jesús no va proclamar mai la  
igualtat com a tal. Tot i així no s’entendrien  
les seves paraules ni el conjunt de l’Evan-
geli si no es té en compte tota la seva llui- 
ta contra els murs (per exemple en la rela- 
ció de jueus i pagans) i les pretensions de 
superioritat i domini abusiu dels uns con-
tra els altres (per exemple els fariseus), ai-
xí com la seva proximitat i el seu amor als pobres  
i necessitats (per exemple, els malalts). L’Evange-
li, com va desenvolupar sant Pau àmpliament (car- 
tes als Romans i als Gàlates), es basa en aquests 
supòsits bàsics:

L ’esport és un dels àmbits més inte- 
ressants per observar l’aplicació 
d’avenços científics i de les inno-

vacions tecnològiques. L’esport biònic  
és, de fet, la prolongació lògica de l’es- 
port d’alt nivell centrat en la millora gai- 
rebé obsessiva del rendiment.

L’esforç és inherent en l’èpica de l’es- 
port. Una cosa és superar el rècord de 
la marató a base de disciplina mental  
i física, d’abstinència, de sacrifici i d’en- 
trega i, una altra, de molt diferent, és vèn- 

cer el registre de la marató amb l’ajuda  
d’esteroides o bé mitjançant l’optimit-
zació genètica dels músculs. 

El conegut lema «Citius, altius, fortius»  
condueix a cercar els límits del desenvo- 
lupament de la velocitat, de l’elasticitat  
i de la força mitjançant un rigorós procés  
de disciplina i d’autocontrol. L’obsessió  
per la millora del rendiment esportiu no  
solament afecta, de ple, l’esfera profes- 
sional, sinó també l’esfera amateur i la  
popular. 

Han esdevingut populars termes del 
domini de la ciència com aeròbic, pols 
cardíac, composició corporal, condició 
cardiovascular, entre d’altres. La idea  
reiterada en els mitjans de comunicació  
de masses i en la retòrica publicitària és  
clara: cal combatre, amb tota l’energia,  
el sedentarisme, el risc de malaltia, l’ad- 
veniment de l’ancianitat i, sobretot, cal  
millorar el rendiment esportiu, superar- 
se a si mateix. Aquesta filosofia banal  
de la superació està estesa pertot i 

crea noves formes de culpabilitat i de re- 
mordiment. L’anàlisi de Michel Foucault  
(1926-1984) sobre les institucions edu- 
catives, sanitàries i penitenciàries és 
molt útil aplicat al món de l’esport post- 
modern. L’esport s’ha convertit, en les  
societats hipertecnològiques, en una de  
les pràctiques disciplinàries més mas-
sives, de control i de domini sobre el  
cos. 

Francesc Torralba
Doctor en Teologia

El transhumanisme i l’esport: aspectes crítics
APUNTS PER A L’ANÀLISI
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ECO DE LA PALABRA

La Campaña Contra el Hambre, promovida y 
animada por la asociación católica Manos 
Unidas, este año nos invita a dirigir la mirada  

sobre una lacra social: la desigualdad.
¿Somos sensibles a la desigualdad? Espontá-

neamente nos parece que desigualdad es sinóni-
mo de injusticia y que igualdad lo es de justicia. Un  
buen analista debería estudiar este hecho. Porque  
los regímenes políticos llamados colectivistas, im- 
poniendo autoritariamente la igualdad, han ocasio- 
nado millones de miserias, injusticias, esclavitudes  
y muertes. Más aún, han creado una elite de «dis-
tinguidos» que, bajo el título de guardianes de la 
igualdad, han llegado a ser auténticos señores 
privilegiados frente a una masa de iguales someti- 
da en el pensamiento, en los recursos, en la salud  
y, sobre todo, en la capacidad creativa y libre. En 
nombre de la igualdad han generado pobreza.

Si le preguntáramos a Jesús qué piensa de es-
to, seguramente no nos respondería con una sola 
palabra. Nunca Jesús proclamó la igualdad como  
tal. Sin embargo no se entenderían sus palabras  
ni el conjunto del Evangelio si no se tiene en cuen- 
ta toda su lucha contra los muros (por ejemplo en 
la relación de judíos y paganos) y las pretensiones  
de superioridad y dominio abusivo de unos contra  
otros (por ejemplo los fariseos), así como su pro- 
ximidad y su amor a los pobres y necesitados (por  
ejemplo los enfermos). El Evangelio, como desarro- 
lló san Pablo ampliamente (cartas a los Romanos  
y a los Gálatas), se basa en estos supuestos bá- 
sicos: 

— Todos, sin distinción, somos iguales en el pe- 
cado. Ni los judíos ni los paganos, ni de una 
clase, nación o cultura, pueden presumir de 
privilegios de santidad (cf. Lc 13,4). Unos y 
otros, todos, han de ser salvados y justifica-
dos por el amor de Dios.

— Tanto unos como otros son llamados a creer 
y convertirse. Entonces reciben el mismo don  
de un modo absolutamente gratuito, de modo  
que nadie se puede vanagloriar ni encumbrar-
se por encima de los demás.

— De aquí nacerá una igualdad fundamental: 
todos hermanos por la condición común de 
hijos de Dios. Todos necesitados y todos 
agraciados por el mismo amor. Es la frater-
nidad-igualdad que establecen la comunión 
al interior de la familia, que es la Iglesia.

— Esta igualdad-fraternidad, para que sea au-
téntica, necesita verificarse en «vida compar-
tida», en actos y gestos que muestren amor 
concreto, también en el terreno económico 
y el trato social.

— Desde este foco de comunión, los cristianos 
se abren a una fraternidad-igualdad universal, 
porque descubren que la voluntad de Dios,  
Padre de Jesucristo y creador de la humani-
dad, hizo a todos iguales en dignidad y todos  
igualmente amados por Él. Esta apertura 
también deberá materializarse en el trato so- 
cial y en el ámbito económico.

Entra en juego, pues, la fuerza del amor concre- 
to y abierto. Es el mismo amor, que se ha recibido  
gratuitamente, el que se ofrece a todos y ante nues- 
tra mirada los convierte en hermanos y, por tanto,  
les hace iguales. El Papa Francisco proclama esta  
apertura y nos ha prometido un mensaje estimu-
lante a la «Fraternidad Universal».

† Agustí Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat 

Manos iguales  
y unidas

E l bisbe Agustí Cortés va visitar el dissabte 28  
de gener les instal·lacions dels tres espais de  
serveis de la Fundació Inglada Via: la residèn- 

cia, els allotjaments i el centre de dia.
La visita va començar a la Residència Inglada Via,  

on el bisbe va celebrar l’eucaristia a la capella de la  
residència. 

Després, va visitar els allotjaments situats al car-
rer de Sant Bernat, on va beneir les instal·lacions 
i també va poder conversar amb els seus usuaris. 
Aquests allotjaments estan pensats per a persones  
amb més de 65 anys i amb autonomia pròpia: estan  

totalment equipats, amb estances d’ús comunitari  
i amb un professional a la recepció durant les 24 ho- 
res cada dia de l’any. 

Finalment, el bisbe Agustí va visitar el Centre de 
Dia Jaume Nicolàs, acompanyat pel president del 
Patronat de la Fundació Inglada Via, Martí Solé,  
i Mn. Xavier Aymerich, entre altres. També allà va be- 
neir els locals, podent saludar també els diversos 
usuaris. Aquest servei ofereix un servei d’acolliment  
diürn i complementari a l’atenció pròpia de l’entorn  
familiar a aquelles persones majors de 65 anys que  
ho desitgin.

El bisbe Agustí amb els usuaris del Centre de Dia Jaume Nicolàs

Benedicció de les instal·lacions de la 
Fundació Inglada Via, de Vilafranca

TWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex_es: «Resar 
junts, ajudar junts, com-
partir les històries de  
vida, les alegries i les llui- 
tes comunes obre la por- 

ta a l’obra reconciliadora de Déu» (26  
de juliol).

@Pontifex_es: «Resem pels nostres 
avantpassats i en unió amb ells, dedi- 
quem temps a recordar-los, conser- 
vem el seu llegat: en la boira de l’oblit  
que assalta els nostres temps, és es- 
sencial conrear les arrels. Així és com  
es construeix el futur» (26 de juliol).

@Pontifex_es: «Hem rebut molt dels 
qui ens han precedit. Què volem deixar  
en herència a la nostra posteritat? Una  
fe viva o aigualida, una societat basa-
da en el benefici individual o en la fra- 
ternitat, un món en pau o en guerra, 
una creació devastada o acollidora?» 
(26 de juliol).

@Pontifex_es: «Tots nosaltres, com a 
Església, necessitem ser sanats de la 
temptació de triar la defensa de la insti-
tució abans que la cerca de la veritat. Aju-
dem-nos a edificar, amb l’ajuda de Déu, una 
Església mare com Ell vol» (27 de juliol).

◗ XVIII Jornades de formació i es- 
piritualitat per al clergat. Tenen 
lloc a Montserrat des de demà i 
fins a dimecres dia 15. Amb les 
aportacions del docent universi-
tari Lluís Font i del filòsof Josep 
M. Esquirol, aprofundiran el sig- 
nificat del document El Déu fidel  
manté la seva aliança (Dt 7,9) -  
Instrument de treball pastoral so- 
bre persona, família i societat de 

la CEE, publicat el passat mes de  
gener. 

Aquestes Jornades, a més de  
les ponències formatives, aporten  
moments de convivència i pregària  
entre els diaques i preveres assis- 
tents, amb la participació a la litúr - 
gia amb la comunitat monàstica 
de Montserrat, i espais de diàleg 
amb el pare abat i amb el bisbe 
Agustí i xerrades culturals. 

◗ Sessions de formació i diàleg. 
Organitzades per les parròquies 
de l’Arxiprestat de Vilafranca del 
Penedès, tracten diverses temàti- 
ques, un dilluns al mes, al vespre, 
a la Sala Mn. Vinyeta de la Parrò-
quia de Santa Maria de Vilafranca.  
El 20 de febrer, a les 21 h, Xavier  
Montané, prevere i membre de la  
Delegació de Pastoral Vocacional,  
parlarà de la vocació cristiana avui.

https://www.tarraconense.cat/es-presenta-linstrument-de-treball-pastoral-sobre-persona-familia-i-societat/
https://www.tarraconense.cat/es-presenta-linstrument-de-treball-pastoral-sobre-persona-familia-i-societat/
https://www.tarraconense.cat/es-presenta-linstrument-de-treball-pastoral-sobre-persona-familia-i-societat/
https://www.tarraconense.cat/es-presenta-linstrument-de-treball-pastoral-sobre-persona-familia-i-societat/
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La Congregació de les Germanetes dels Ancians Des- 
emparats va celebrar els seus primers 150 anys de  
vida el 27 de gener passat i, per aquest motiu, el bis- 

be Agustí va presidir l’eucaristia a la Casa Nuestra Seño- 
ra de Lourdes que l’orde religiosa té a Sant Just Desvern.

La congregació va ser fundada pel sacerdot Saturnino  
López Novoa qui, amb l’ajuda i la col·laboració de Tere sa 
Jornet, va posar en marxa l’obra. La inspiració de l’Espe- 
 rit Sant li va mostrar a D. Saturnino la conveniència de 
fundar un institut religiós de dones que tingués per objec- 
te recollir ancians pobres i desvalguts dels dos sexes, cui- 
dar-los i assistir-los en allò espiritual i corporal. Teresa 
Jornet va sintonitzar amb aquesta iniciativa, i en el servei  
a les persones grans i necessitades va trobar el camí 
per dur a terme les seves aspiracions de lliurament total  
a Déu.

De març a juny tindrà lloc a l’au- 
la de l’ISCREB a Sant Boi un  
«Seminari de síntesi teològica». 

Serà un curs important, amb un valor  
de 6 ECT, que tanca tot un procés for- 
matiu d’anys de treball. Serà impar-
tit per Mn. Joan Peñafiel, Llic., els di- 
lluns, de les 19 a les 21.30 h, dels  
mesos de març a juny (el mes d’a bril, 
només els dies 17 i 24, per la coinci- 
dència amb la Setmana Santa). Les 
classes es faran a la Parròquia de  
Sant Josep Obrer (c/ Galizia s/n, Sant  
Boi de Llobregat).

Es pot assistir al curs com a alum-
ne oficial o oient de l’ISCREB (matricu- 
lació, assistència a totes les classes,  
dret a avaluació) o com a formació per- 
manent de l’Escola Diocesana de Teo- 
logia (assistència lliure a les sessions  
i contribució lliure i voluntària).

Informació i preinscripció telefòni-
ca: t. 676 874 705 (de 17 a 21 h); 
t. 935 138 766 (de 18 a 19 h).

El 27 de gener de 1873, amb la vestició de l’hàbit de ger- 
manetes d’aquell primer grup de 10 joves a l’església 
del Seminari de Barbastre, va quedar fixada la data de 
fundació de la congregació. 

Actualment, les residències de les Germanetes són 
205, escampades a 22 països. A Sant Just Desvern són  
presents des de 1964.

A més, el mateix dia 27 de gener es commemorava tam- 
bé la canonització de Teresa Jornet per part de Pau VI, fa  
49 anys.

L’eucaristia, concelebrada per diversos sacerdots vin- 
culats a la residència, va ser molt participada també pels  
ancians i els treballadors, amb detalls cuidats, com ara el 
moment de les ofrenes i la veneració de la relíquia de la  
mare fundadora. L’ambient festiu va continuar durant un  
senzill refrigeri als salons de la casa.

150 anys vivint la caritat  
amb els ancians desemparats

Curs de 
l’ISCREB 
a Sant Boi

AGENDA

13.  Dilluns (lit. hores: 2a setm.) 
[Gn 4,1-15.25 / Sl 49 / Mc 8,11-13].  
Sant Benigne, prev. i mr. (s. III); sant 
Gregori II, papa (romà, 715-731); san- 
ta Maura, mr.; sant Gimer, bisbe; beat  
Jordà de Saxònia, prev. dominicà; bea- 
ta Cristina d’Spoleto, vg. agustina.

14.  Dimarts [Fets 13,46-49 / Sl  
116 / Lc 10,1-9]. Sants Ciril, monjo, i Me- 
todi, bisbe, germans grecs (IX), evan-
gelitzadors dels eslaus, patrons d’Eu- 
ropa; sant Valentí, prev. romà i mr. 
(s. III).

15.  Dimecres [Gn 8,6-13.20-22 /  
Sl 115 / Mc 8,22-26]. Sant Faustí i  

santa Jovita, germans mrs.; santa Geòr- 
gia, vg.; sant Claudi de Colombière  
(†1682), prev. jesuïta; sant Joan Bap- 
tista de la Concepció, prev. trini tari.

16.  Dijous [Gn 9,1-13 / Sl 101 /  
Mc 8,27-33]. Sant Onèsim, bisbe; san- 
ta Juliana, vg. i mr.; sant Honest; beat  
Joan de Sant Domènec, mr.; beat Si-
mó de Càscia, prev. agustinià.

17.  Divendres [Gn 11,1-9 / Sl  
32 / Mc 8,34-9,1]. Sant Aleix de Falco- 
nieri (†1310) i els altres sis florentins  
fundadors dels Servents de Maria o 
servites (1304, OSM); sant Ròmul, 
mr. (302); sant Silví, bisbe.

18.  Dissabte [He 11,1-7 / Sl 144 /  
Mc 9,2-13]. Sant Simeó, bisbe de Je-
rusalem, parent de Jesús; sant Ela- 
di (†632), bisbe de Toledo; beat Joan 
de Fièsole (fra Angèlic), prevere do- 
minicà, pintor; santa Bernadeta Sou-
birous (†1879), vg. vident de Lour-
des.

19.  Diumenge vinent, VII de du-
rant l’any (lit. hores: 3a setm.) [Lv 19, 
1-2.17-18 / Sl 102 / 1C 3,16-23 / Mt  
5,38-48]. Sant Gabí, prev. i mr. (296);  
sant Conrad de Piacenza, ermità; beat  
Àlvar de Còrdova, prev. dominicà; sant  
Jordi, monjo.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

◗  Recés «Aixeca’t». Dissabte 18 fe-
brer, de 10.30 a 13.30 h, al Mones tir  
de la Mare de Déu del Carme (Car re te- 
ra de Sant Martí), de Vilafranca del Pe- 
nedès. L’assistència al recés és lliu- 
re, no cal avisar, tan sols ser puntuals  
per començar a les 10.30 h.
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◗  Lectura del libro del Eclesiástico  
(Eclo 15,15-20)

Si quieres, guardarás los mandamientos y perma- 
necerás fiel a su voluntad. Él te ha puesto delan te 
fuego y agua, extiende tu mano a lo que quieras.  
Ante los hombres está la vida y la muerte, y a ca-
da uno se le dará lo que prefiera. Porque grande 
es la sabiduría del Señor, fuerte es su poder y lo 
ve todo. Sus ojos miran a los que le temen, y cono- 
ce todas las obras del hombre. A nadie obligó a  
ser impío, y a nadie dio permiso para pecar.

◗  Salmo responsorial (118)

R. Dichoso el que camina en la ley del Señor.

Dichoso el que, con vida intachable, / cami- 
na en la ley del Señor; / dichoso el que, guar- 
dando sus preceptos, / lo busca de todo cora-
zón. R.

Tú promulgas tus mandatos / para que se obser- 
ven exactamente. / Ojalá esté firme mi camino, /  
para cumplir tus decretos. R.

Haz bien a tu siervo: viviré / y cumpliré tus pala-
bras; / ábreme los ojos, y contemplaré / las mara- 
villas de tu ley. R.

Muéstrame, Señor, el camino de tus decretos, / y  
lo seguiré puntualmente; / enséñame a cumplir tu  
ley / y a guardarla de todo corazón. R.

◗  Lectura de la primera carta del apóstol  
san Pablo a los Corintios (1Cor 2,6-10)

Hermanos: 
Hablamos de sabiduría entre los perfectos; pero  
una sabiduría que no es de este mundo ni de los 
príncipes de este mundo, condenados a perecer, 
sino que enseñamos una sabiduría divina, miste- 
riosa, escondida, predestinada por Dios antes de  
los siglos para nuestra gloria. 
  Ninguno de los príncipes de este mundo la ha co- 
nocido, pues, si la hubiesen conocido, nunca hu- 
bieran crucificado al Señor de la Gloria. Sino que, 
como está escrito: «Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el  
hombre puede pensar lo que Dios ha preparado pa- 
ra los que lo aman». 
  Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu; pues 
el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de  
Dios.

◗  Lectura del santo Evangelio según  
san Mateo (Mt 5,17-37) (Versión abreviada)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Os 
digo que, si vuestra justicia no es mayor que la de  
los escribas y fariseos, no entraréis en el reino 
de los cielos. Habéis oído que se dijo a los anti-
guos: “No matarás”, y el que mate será reo de 
juicio. Pero yo os digo: todo el que se deja lle- 
var de la cólera contra su hermano será proce- 
sado. Habéis oído que se dijo: “No cometerás 
adulterio”. Pero yo os digo: todo el que mira a 
una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio  
con ella en su corazón. También habéis oído que  
se dijo a los antiguos: “No jurarás en falso” y “Cum- 
plirás tus juramentos al Señor”. Pero yo os di- 
go que no juréis en absoluto. Que vuestro hablar  
sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del Ma- 
ligno».

Diumenge VI de durant l’any (A)

Ja sabem que el camí del seguiment de Je- 
sús és exigent. Ens ho recorda novament  
l’evangeli d’avui. Jesús comença dient- 

nos que no ha vingut a desautoritzar els llibres  
de la Llei sinó a completar-los. És a dir, la 
llei antiga continua essent vàlida però viscu-
da des de la perspectiva de Jesús. Ja no es  
tracta de la pràctica externa i literal d’una llei 
sinó de la vivència interior i fidel a l’esperit de  
la llei. I seguint el decàleg, en primer lloc Jesús  
ens diu que no és suficient no matar sinó que 
aquest manament inclou també no enfadar-se 
amb el germà, ni menysprear-lo, o insultar-lo: 
tot són maneres de fer mal als altres. I això és  
tan important que abans d’oferir un sacrifici  
(pensem en la importància dels sacrificis en 
l’AT) cal fer les paus amb els germà: això és  
prioritari. La millor ofrena és l’amor als germans  
sobretot si som nosaltres qui els hem ofès: 
un teu germà té alguna cosa contra tu!... ves 
primer a fer les paus... ja tornaràs després a  
presentar l’ofrena. I parlant de l’adulteri, Jesús  
va fins l’interior del cor i diu que per a un cristià  
no solament l’adulteri és contrari al que Déu 
vol sinó fins i tot el desig d’adulteri; no es trac- 
ta només del fet extern sinó també de l’acti-
tud interior i per això cal lluitar contra tot perill  
de caure en adulteri. També ens recorda que el 
divorci va contra la voluntat del creador; el di-
vorci no trenca el matrimoni anterior; per això  
unir-se a una persona divorciada és cometre 
adulteri. I, finalment, ens parla de ser homes i  
dones de paraula sense necessitat de jura-
ments. La primera lectura ens recorda que és  
possible complir aquests manaments: Si vols 
guardaràs els manaments: ets tu qui has de 
decidir. I aquesta és la saviesa que no és d’a- 
quest món de la que parla Pau a la segona lectu- 
ra. El camí de Jesús és difícil, però és possible  
de seguir i al final ens portarà a experimentar  
això que Déu té preparat per als qui l’estimen,  
que cap ull no ha vist mai, ni cap orella no ha  
sentit, ni el cor de l’home somniava: és a dir a  
una felicitat plena, total, inimaginable.

Mn. Jaume Pedrós

«Si vols, guardaràs 
els manaments: ets tu 

qui has de decidir»

COMENTARI

◗  Lectura del llibre de Jesús Fill de Sira  
(Sir 15,15-20)

Si tu vols, guardaràs els manaments; ets tu qui 
has de decidir si et mantindràs fidel. Tens al davant  
foc i aigua: pren el que tu vulguis. L’home té al da- 
vant la vida i la mort: li donaran allò que voldrà. 
La saviesa del Senyor és gran; el Senyor és molt 
poderós i tot ho veu. Els ulls de Déu veuen el que  
ell ha creat; ell coneix tot el que fa cadascú. No 
mana a ningú que faci el mal ni autoritza ningú a  
pecar.

◗  Salm responsorial (118)

R. Feliços els qui segueixen la llei del Senyor.

Feliços els homes de conducta irreprensible, / que 
segueixen la llei del Senyor. / Feliços els homes  
que guarden el seu pacte / i busquen el Senyor amb  
tot el cor. R.

Heu donat els vostres preceptes / perquè siguin ob- 
servats fidelment. / Tant de bo que els meus camins  
no es desviïn / de guardar els vostres decrets. R.

Feu aquesta gràcia al vostre servent: / que visqui  
pensant en la paraula que heu donat. / Obriu-me  
els ulls i podré contemplar / les meravelles de la  
vostra llei. R.

Mostreu-me el camí dels vostres decrets, / que el  
vull seguir fins al final. / Feu-me entendre la vostra  
llei, / que la vull guardar amb tot el cor. R.

◗  Lectura de la primera carta de sant Pau  
als cristians de Corint (1Co 2,6-10)

Germans, als qui tenen una fe prou madura, sí que  
els ensenyem una saviesa, però una saviesa que no  
és del món present ni dels dirigents, que estan a  
punt de ser destituïts, sinó la saviesa enclosa en  
el pla que Déu s’ha proposat, amagada fins ara, 
però que abans de tots els temps Déu ja tenia de- 
cidida, perquè sigui la nostra glòria. Cap dels diri- 
gents del món present no l’havia coneguda, perquè,  
si l’haguessin coneguda, mai no haurien clavat a  
la creu el Senyor de la glòria. Però, tal com diu l’Es- 
criptura: «Cap ull no ha vist mai, ni cap orella no 
ha sentit, ni el cor de l’home somniava això que 
Déu té preparat per als qui l’estimen», però a nos - 
altres, Déu ens ho ha revelat per obra de l’Espe- 
rit, ja que l’Esperit tot ho penetra, fins al més pro- 
fund de Déu.

◗  Lectura de l’Evangeli segons sant Mateu  
(Mt 5,17-37) (Versió abreujada)

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: 
«Jo us dic que si no sou més justos del que ho són  
els mestres de la Llei i els fariseus, no entrareu pas  
al Regne del cel. Ja sabeu que als antics els van  
manar: “No matis”, i tothom que mati, serà reu da- 
vant el tribunal. Doncs jo us dic: El qui s’enfadi 
amb el seu germà, serà reu davant el tribunal. Ja  
sabeu que està manat: “No cometis adulteri.” 
Doncs jo us dic: Tothom que mira una dona amb 
mal desig, en el fons del cor ja ha comès adulteri. 
També sabeu que als antics els van manar: “No 
trenquis els juraments.” I també: “Compleix tot 
allò que has jurat en nom del Senyor.” Doncs jo et  
dic: No juris mai: Digueu senzillament sí quan és  
sí, i no quan és no. Tot allò que dieu de més, ve del  
Maligne.»


