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PROP DE VOSALTRES

La festa de la Candelera
Estimats diocesans:

La tradició i la devoció del poble cristià 
han fet que el dia 2 de febrer, conegut  
popularment com la Candelera, sigui  

celebrat com una festa de la Mare de Déu  
quan en realitat el que es recorda i actua
litza aquest dia és la Presentació de Jesús  
al temple; és, doncs, una festa en què el  
mateix Jesucrist n’és la persona central. 
Donem per descomptat, com ho reconeix 
tota la iconografia, que Jesús aniria en bra 
ços o acompanyat de Maria i Josep, però el 
que narra l’Evangeli de sant Lluc va dirigit  
d’una manera especial i directa al Messies  
i Salvador. Són sobretot significatives  
les paraules de l’ancià Simeó quan es tro 
ba amb el NenDéu, i també les paraules  
d’An na, la profetessa, que parlava sem
pre del Nen que tots esperaven i ara dona 
va gràcies a Déu pel regal d’haverlo conegut.

La Candelera és una festa molt popular en què 
pren molta importància la distribució d’unes es
pelmes que simbolitzen la llum que il·lumina el 
nostre camí de la vida. De nou, la Llum, Crist, 
ens indica que la foscor és vençuda i podem tran 
sitar per aquest món amb els ensenyaments  
llu minosos que emet la seva paraula i la seva 
actitud. És una invitació permanent a l’accepta 
ció del triomf de la claredat, de la transparència,  
de la innocència. Tenim la gràcia de la seva llum 
que ens guia, ens acompanya i ens espera al final  
de la vida, el judici de la qual esperem que sigui  
amb l’acolliment i misericòrdia que només Ell sap  
fer.

És un dia que, en un cert sentit, anticipa la gran  
nit de la llum que és la Pasqua, on es manifesta 
amb total plenitud la presència de Crist ressusci
tat en la vida del món. Se’ns demana, a més, que 
cadascun de nosaltres sigui portador d’aquesta 
mateixa llum que rep perquè, d’aquesta manera, 
transmetem autenticitat i coherència a les nostres  
paraules, accions i desitjos. I tot a l’estil de Jesús,  
com s’indica en els evangelis.

Aquesta festa se celebra amb molta alegria i in 
tensitat en dos grups eclesials molt significatius: 
els membres de Vida Consagrada i les persones del  
moviment apostòlic Vida Creixent, tots dos amb 
una bona representació a la nostra diòcesi. Els pri 
mers, recorden la Presentació —la Consagració—  

del Senyor, tal com dèiem més amunt, i que  
han pres com a referència fonamental per 
a la seva pròpia consagració, dins d’un ca
risma determinat, al servei de l’Església, 
aplicant a la seva vida els consells evangè 
lics amb radicalitat i entusiasme. Els segons,  
per la seva edat, han vist en les paraules i  
en l’actitud dels ancians Simeó i Anna un re 
ferent de confiança en les promeses de Déu  
i d’esperança en el lliurament i dedicació 
als altres sense cansaments ni desànims.

A la nostra diòcesi hi viuen diverses co
munitats de Vida Consagrada que col·labo 
ren en molts serveis parroquials i en insti
tucions diocesanes. Ja les vam enumerar 
l’any passat i no fa falta repetirles de nou 
enguany, ja que molts de vosaltres en teniu  
coneixement i soleu agrair el seu servei i  
col·laboració. No afegeixo més elogis a la se 
va situació i demano a tothom pregàries per  

les vocacions de cada congregació. Ens en fan fal 
ta, ara més que mai.

També a moltes parròquies hi ha grups de Vida 
Creixent que es reuneixen de manera periòdica per  
pregar, comentar temes personals o familiars i se 
guir un pla de formació cristiana. Per aquest últim  
objectiu reben unes indicacions dels responsables  
d’aquest moviment apostòlic en una mena de llibre 
fullet que els ajuden a centrar el tema de diàleg, 
sempre buscant la relació amb les paraules i els ges 
tos de Jesús que es transmeten amb fidelitat per  
l’Església.

Amb la meva benedicció i afecte,

† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida

NOTÍCIES

Setena edició de la Setmana 
de la Bíblia

nitzat activitats orientades a fomentar la lectura  
i el coneixement de l’Escriptura, instrument fona
mental en la revelació de Déu i en la relació del  
creient amb ell. Aquesta celebració ha estat pa 
trocinada per la Conferència Episcopal Tarraco
nense i promoguda per l’Associació Bíblica de 
Catalunya, el Centre de Pastoral Litúrgica, l’E
ditorial Claret, Ràdio Estel, Catalunya Cristiana,  
la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i l’A 
badia de Montserrat.

Aquesta setmana, entre el 22 i el 28 de ge 
ner, s’ha celebrat la VII Setmana de la Bí 
blia, precedida pel Diumenge de la Parau 

la de Déu, jornada instituïda des de 2019 pel 
papa Francesc per tal de ser celebrada el tercer  
diumenge de durant l’any, enguany, el passat 22  
de gener. El lema d’aquesta edició ha estat «Us 
anunciem allò que hem vist i sentit».
  Durant la Setmana de la Bíblia, moltes parrò
quies, escoles i comunitats cristianes han orga



Pàgina 2 29 de gener de 2023

CERCA DE VOSOTROS

La fiesta de  
la Candelaria

Queridos diocesanos:

La tradición y la devoción del pueblo cristiano han 
conseguido que el día 2 de febrero, conocido po
pularmente como la Candelaria, sea celebrado 

como una fiesta de la Virgen María cuando en realidad  
lo que se recuerda y actualiza ese día es la Presenta
ción de Jesús en el templo. Por tanto una fiesta cuya 
persona central es el mismo Jesucristo. Damos por 
supuesto, como lo reconoce toda la iconografía, que 
iría en brazos o acompañado por María y José pero 
lo que narra el Evangelio de san Lucas va dirigido de 
un modo especial y directo al Mesías y Salvador. Son 
especialmente significativas las palabras del anciano 
Simeón cuando se encuentra con el NiñoDios y tam
bién las palabras de Ana, la profetisa, que hablaba 
siempre del Niño que todos esperaban y ahora daba  
gracias a Dios por el regalo de haberlo conocido.

Es una fiesta muy popular en la que cobra mucha 
importancia la distribución de unas candelas que de
notan la luz que ilumina nuestro propio camino de la 
vida. De nuevo la Luz, Cristo, nos indica que la oscuri
dad es vencida y podemos transitar por este mundo 
con las enseñanzas luminosas que emiten su palabra  
y su actitud. Es una invitación permanente a la acepta
ción del triunfo de la claridad, de la transparencia, de  
la inocencia. Tenemos la gracia de su luz que nos guía,  
nos acompaña y nos aguarda al final de la vida, cuyo  
juicio esperamos sea con la acogida y misericordia que  
sólo Él sabe hacer.

Es un día que, en cierto sentido, anticipa la gran no 
che de la luz que es la Pascua donde se manifiesta 
con total plenitud la presencia de Cristo resucitado en  
la vida del mundo. Se nos pide, además, que cada uno  
de nosotros sea portador de esa misma luz que reci
be para que, de ese modo, transmitamos autenticidad  
y coherencia en nuestras palabras, acciones y deseos.  
Todo ello al estilo de Jesús como se indica en los evan 
gelios.

Es un día de fiesta celebrada con mucha alegría e 
intensidad por parte de dos realidades eclesiales muy  
significativas. Tanto por los miembros de la Vida Con
sagrada como por las personas que componen el mo
vimiento apostólico de Vida Creixent. Unos y otros con  
buena representación en nuestra diócesis. Los prime
ros recuerdan la Presentación —la Consagración— 
del Señor, tal como decíamos más arriba y que han 
tomado como referencia fundamental para su propia 
consagración, dentro de un carisma determinado, al 
servicio de la Iglesia aplicando a su vida los consejos  
evangélicos con radicalidad y entusiasmo. Los segun
dos, por su edad, han visto en las palabras y en la ac 
titud de los ancianos Simeón y Ana un referente de con 
fianza en las promesas de Dios y de esperanza en la  
entrega y dedicación a los demás sin cansancios ni des  
ánimos.

En nuestra diócesis viven varias comunidades de 
Vida Consagrada que colaboran en muchos servicios  
parroquiales y en instituciones diocesanas. Ya las enu 
meramos el año pasado y no hace falta repetir de nue 
vo este año ya que muchos de vosotros tenéis conoci
miento de las mismas y soléis agradecer su servicio y  
colaboración. No añadiría más elogios a su situación 
sino que pediría a todos plegarias por las vocaciones  
para cada congregación. Nos hacen falta ahora más 
que nunca.

También en muchas parroquias hay grupos de Vida  
Creixent que se reúnen de modo periódico para rezar,  
comentar temas personales o familiares y seguir un plan  
de formación cristiana. Para este último motivo reciben  
unas indicaciones de los responsables de este movi
miento apostólico en una especie de librofolleto que les  
ayudan a centrar el tema de diálogo buscando siempre  
la relación con las palabras y los gestos de Jesús que se  
transmiten con fidelidad por la Iglesia.

Con mi bendición y afecto,
† Salvador Giménez Valls

Obispo de Lleida

7.000 persones visiten  
els pessebres de Lleida

L’escola concertada manté  
el nombre d’alumnes de religió

Més de 7.000 persones han visitat durant les  
passades festes de Nadal l’exposició de  
pessebres i diorames de la capella del Peu  

del Romeu, que va tancar el 8 de gener amb aquest 
balanç tan positiu. Durant els 20 dies es van expo
sar prop de 100 diorames, a banda d’una molt bona  
col·lecció de figures i singulars conjunts de pesse
bres, que van ser l’admiració de tots els visitants.
  El pessebre emblemàtic d’aquest Nadal ha ocupat  
bona part de la capella, que alhora és la seu social 
de l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes, en una 
construcció monumental del mestre pessebrista Jo
sep Figueras. A la primera planta, els visitants po 
dien gaudir de la magnífica col·lecció de 44 diorames  
bíblics dels mestres pessebristes Emili Tordera i 
Marta Pérez, dedicats tots ells a la vida de Jesús, 
i de dos pessebres en miniatura dins d’una amet
lla i d’una nou, els més petits d’Espanya.
  Ja al segon pis, hi havia els 16 diorames bastits 
entre els anys 60 i 70 per Paulina Ametller, restau 
rats recentment. Aquest mateix espai ha acollit di 

E ls alumnes que cursen religió catòlica a les es 
coles públiques de Lleida han descendit nota
blement en les últimes dues dècades. Segons  

estadístiques del Departament d’Educació de la Ge 
neralitat, el curs 20212022 estaven matriculats en 
aquesta assignatura 6.299 estudiants d’Educa ció 
Primària de centres públics lleidatans, d’un total de  
20.162, una xifra que suposa un 31,2%, mentre que  
el curs 20022003 el percentatge era del 73,5%.  
A l’ESO, actualment encara hi ha menys alumnes  
matriculats de religió catòlica que a Primària, un  
22,5% (3.151 de 13.960).
  En canvi, a les escoles concertades, en molts ca 
sos vinculades a congregacions religioses, les xifres  
es mantenen elevades, tot i que han disminuït lleuge 
rament. Així, a Primària cursen aquesta matèria un  
82,9% dels alumnes (4.973 de 5.997), quan el 2002 
2003 va ser un 90,3%, i a ESO, un 86,3% (3.994 de  
4.624).

versos conjunts de figures i pessebres d’arreu del  
món. Finalment, els visitants han pogut veure a la ter 
cera planta les terracotes de l’escultora i pessebris 
ta Magdalena Ibars, traspassada l’any 2021, i el con 
junt de diorames de la mestra Joaquima Barrufet  
i una mostra d’originals del també mestre, Josep Fi 
gueras.

TWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex_es: «Tots els 
dies, Déu passa i llança 
una llavor en el terreny  
de la nostra vida. Depèn 
de nosaltres que germini, 

de la nostra oració, del cor obert amb el 
qual ens acostem a les Escriptures a fi  
que es converteixin en Paraula vivent de  
Déu per a nosaltres» (6 de juliol).

@Pontifex_es: «Demanem al Senyor 
que ens faci sortir de la nostra indiferèn 
cia egoista i que ens posi en el seu Camí;  
demanemli que faci que tinguem com
passió de qui sofreix i està necessitat, 
per a acostarnos i fer el que puguem per  
a ajudar» (10 de juliol).

@Pontifex_es: «Ferse càrrec de la  
història de l’altre, donarse temps  
per a conèixerlo sense etique
tarlo, carregarlo sobre les es
patlles quan està cansat o ferit,  
com el bon samarità: això es diu  
fraternitat» (11 de juliol).

@Pontifex_es: «Us convido a visi
tar els ancians que estan més sols, 
a les seves cases o a les residències  
on viuen. Fem que ningú visqui  
en solitud. La visita als an
cians sols és una obra de 
misericòrdia del nos
tre temps!» (13 
de juliol).
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Missa en sufragi de Benet XVI 
a la Catedral

Jornada d’Infància 
Missionera

E l bisbe Salvador va presidir,  
el passat 7 de gener al ma 
tí, la missa en sufragi del pa 

pa emèrit Benet XVI a la Catedral 
de Lleida, on es va reunir una bo
na representació dels sacerdots,  
membres de Vida Consagrada i re 
presentants de les parròquies i  
moviments cristians de la diòcesi.  
En la seva homilia, el bisbe va de 
manar seguir el consell donat pel 
mateix Benet XVI en el seu testa
ment espiritual, on va demanar  
«mantenirse ferms en la fe».
  El prelat va voler destacar la dar 
rera frase de Benet XVI abans de  
morir: «Jesús, t’estimo». Hi va vo 
ler veure una mostra de senzillesa  
d’algú que, davant el moment de  
deixar la vida terrenal, «s’expressa  
amb el mateix llenguatge planer 
que ho podria fer qualsevol de nos 
altres, tot i haver estat un home  
savi i intel·lectualment, un gran pas 
tor». El bisbe va posar l’accent tam 
bé en alguns dels continguts del  
breu testament espiritual del papa  
emèrit en què donava «gràcies a  
Déu, als seus pares, als seus amics  
i al seu poble» i, al mateix temps, 

E l passat 15 de gener es va celebrar la Jornada d’Infància 
Missionera sota el lema «Un per a tots i tots per a Ell». 
La Delegació de Missions del Bisbat de Lleida ha dema

nat la implicació en aquesta Jornada Pontifícia, motivant les 
comunitats, alumnes o familiars a participarhi, per aconseguir 
que fos important i donés fruits, no només econòmics, sinó 
també d’animació missionera i de plantejaments vocacionals.
  La web www.infanciamisionera.es s’ha renovat amb materials  
i activitats per a col·legis i parròquies, i amb alguns dels 2.577 pro 
jectes finançats per Infància Missionera el 2022. La campanya ve  
acompanyada, a més, d’un vídeo protagonitzat per tres nens: Har 
riet, d’Uganda; Chan, de Tailàndia; i Vikhonuo, de l’Índia, que tenen  
en comú haver trobat suport i una família en l’Església catòlica.

demanava «perdó a qui hagi pogut  
fer mal».
  A l’Eucaristia de la Catedral de  
Lleida es van llegir les mateixes 
lectures que en el funeral del dia  
5 a Sant Pere del Vaticà, on el papa  
Francesc va destacar la «saviesa,  
delicadesa i entrega» que Benet XVI  
«va saber escampar al llarg dels 
anys». El funeral del papa emèrit  
a Roma va congregar desenes de  

milers de fidels i diverses autoritats  
d’arreu del món en un funeral que  
no va tenir les mateixes caracte
rístiques de les d’un papa regnant  
perquè Francesc continua al cap
davant de l’Església des de la re 
núncia del papa Ratzinger el 2013.  
L’eucaristia la va oficiar el degà del  
Col·legi cardenalici, l’italià Giova
ni Battista Re, pels problemes al 
genoll del papa Francesc.

  

30.  Dilluns (lit. hores: 4a setm.) 
[He 11,3240 / Sl 30 / Mc 5,120]. Tor 
tosa (ciutat):  Santa Àngela de Mè
rici, vg.; santa Martina, vg. i mr.; sant  
Adelelm (Lesmes), bisbe de Burgos (be 
nedictí, s. XI); santa Jacinta de Maris
cotti, vg. terciària franciscana.

31.  Dimarts [He 12,14 / Sl 21 /  
Mc 5,2143]. Sant Joan Bosco (1815
1888), prevere de Torí, fundador de 
les congregacions salesianes (SDB), 

patró del cinema; santa Marcel·la, 
viuda.

1.  Dimecres [He 12,47 / Sl 102 /  
Mc 6,16]. Sant Cecili, bisbe de Grana 
da i màrtir; santa Brígida d’Escòcia, 
vg.

2.  Dijous [Ml 3,14 (o bé: He 2, 
1418) / Sl 23 / Lc 2,2240 (o bé, més  
breu: 2,2232)]. Presentació del Se
nyor, antigament Purificació de Maria,  
i popularment la Candelera (pel ritu de  

la llum). Mare de Déu patrona dels ce 
rers i dels electricistes. 

3.  Divendres [He 13,18 / Sl 26 /  
Mc 6,1429]. Sant Blai, bisbe de Sebas 
te (Armènia) i mr. (s. IV), invocat pel mal  
de coll; beat Esteve Bellesini, prev. 
agustinià; sant Òscar, bisbe.

4.  Dissabte [He 13,1517.2021 /  
Sl 22 / Mc 6,3034]. Sant Andreu Cor 
sini (†1373), bisbe (carmelità); sant 
Gilbert, prev.; sant Joan de Brito, prev.,  

i beat Rodolf Acquaviva, prev., i com
panys, Francesc Pacheco, Carles Spí
nola, prevs., i companys, Jaume Ber
thieu, prev., i LleóIgnasi Magín, prev., 
i companys, jesuïtes, mrs.

5.  Diumenge vinent, V de durant 
l’any (lit. hores: 1a setm.) [Is 58,710 /  
Sl 111 / 1C 2,15 / Mt 5,1316]. Santa  
Àgata o Àgueda, vg. i mr. siciliana (s. III),  
patrona de les dones d’Aragó; santa  
Calamanda, vg. i mr., patrona de Calaf.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

REFLEXIONS

F eia unes setmanes que l’ambient entre la 
gent de la comarca de Galilea estava remo 
gut: Jesús, fill del fuster de Natzaret, anava  

pels pobles i anunciava que les coses devien can 
viar. No parlava contra les imposicions dels ro
mans dominadors ni contra les arbitrarietats dels  
mestres de la Llei. La seva gran consigna era: 
«Convertiu-vos que el Regne de cel és a prop». 
Canvieu la manera de pensar, els vostres centres  
d’interès, les actituds prepotents, els aires de 
superioritat o els victimismes inútils... Si ho feu 
així, el Regne de Déu arribarà a vosaltres. I les 
seves paraules les acompanyava amb signes: 
curava malalts, consolava els tristos, acollia els  
pecadors i marginats, ajudava els pobres... 

La gent anava a trobarlo. Aquell matí, veient  
que s’acostaven grups de gent, Jesús pujà mun 
tanya amunt. I com Moisès allà al Sinaí va rebre 
la Llei de Déu, ell, com un nou Moisès, donà la  
nova Llei als seus seguidors. I anuncià als qui l’es 
coltaven el que anomenem Sermó de la Munta
nya, que és la perla de l’Evangeli. 

Com deurien ressonar en aquell indret sobre 
el llac de Galilea aquelles paraules del Mestre:  
MAKAIROI... Benaurats... tindran el bé... 

Qui serien aquests feliços, que tindrien el bé?  
I els qui l’escoltaven resten sorpresos:
—« Feliços els pobres en l’esperit» (no els pobres  

en diners, sinó aquells que, amb béns mate 
rials o sense ells, se senten dependents de  
Déu en tot). Aquella gent senzilla, mig confo 
sos, ho comenten entre ells i pregunten al  
Mestre que va desgranant la llista dels qui «tin 
dran bé», dels qui tindran el Regne del cel;

—« Feliços els qui estan de dol, els humils, els 
qui tenen fam i set de ser justos, els compas- 
sius, els nets de cor, els qui posen pau, els 
perseguits pel fet de ser justos...». Conver
tiuvos en uns d’aquests i el Regne del cel co 
mençarà a ser entre vosaltres. 

Increïble. No és una proposta per entusiasmar  
fàcilment una multitud. En tot cas, és un projec 
te per a seduir el cor. Dels qui ho sentiren aquell  
dia i dels de tots els temps fins ara. 

A qui anomena feliços Jesús? Justament a  
aquells a qui la societat considera desgraciats,  
inútils i inservibles. El missatge de les benauran 
ces suposa el capgirament dels valors que la so 
cietat de tots els temps ha col·locat en primer lloc:  
riquesa, poder, força, plaer, influència... 

Només una autoritat, com la de Jesús, pot do 
nar crèdit a aquest programa desconcertant. No 
més Ell pot ser garant de la promesa d’una feli 
citat perfecta i perpètua: seran Benaurats.

Mn. Ramon Sàrries

BENAURATS, 
seran ben tinguts
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Sermó de la muntanya (1877), de Carl Bloch.  
Museu Nacional d’Història, Hillerød (Dinamarca)

◗  Lectura de la profecía de Sofonías  
(Sof 2,3;3,1213)

Buscad al Señor los humildes de la tierra, los 
que practican su derecho, buscad la justicia, bus
cad la humildad, quizá podáis resguardaros el 
día de la ira del Señor. Dejaré en ti un resto, un 
pueblo humilde y pobre que buscará refugio en 
el nombre del Señor. El resto de Israel no hará 
más el mal, no mentirá ni habrá engaño en su 
boca. Pastarán y descansarán, y no habrá quien 
los inquiete.

◗  Salmo responsorial (145)

R.  Bienaventurados los pobres en el espíritu, por-
que de ellos es el reino de los cielos.

El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, /  
hace justicia a los oprimidos, / da pan a los ham
brientos. / El Señor liberta a los cautivos. R.

El Señor abre los ojos al ciego, / el Señor endere 
za a los que ya se doblan, / el Señor ama a los jus 
tos. / El Señor guarda a los peregrinos. R.

Sustenta al huérfano y a la viuda / y trastorna el ca 
mino de los malvados. / El Señor reina eterna men  
te, / tu Dios, Sión, de edad en edad. R.

◗  Lectura de la primera carta del apóstol  
san Pablo a los Corintios (1Cor 1,2631)

Fijaos en vuestra asamblea, hermanos: no hay en 
ella muchos sabios en lo humano, ni muchos po 
derosos, ni muchos aristócratas; sino que, lo ne
cio del mundo lo ha escogido Dios para humillar 
a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido  
Dios para humillar lo poderoso. Aún más, ha es
cogido la gente baja del mundo, lo despreciable, 
lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, de  
modo que nadie pueda gloriarse en presencia del  
Señor. 
  A él se debe que vosotros estéis en Cristo Jesús,  
el cual se ha hecho para nosotros sabiduría de 
parte de Dios, justicia, santificación y redención. 
Y así —como está escrito—: «el que se gloríe, que  
se gloríe en el Señor».

◗  Lectura del santo Evangelio según  
san Mateo (Mt 5,112a)

En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al  
monte, se sentó y se acercaron sus discípulos; y,  
abriendo su boca, les enseñaba diciendo: «Bien
aventurados los pobres en el espíritu, porque de 
ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los  
mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaven 
turados los que lloran, porque ellos serán consola  
dos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed  
de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bien a 
venturados los misericordiosos, porque ellos alcan 
zarán misericordia. Bienaventurados los limpios de  
corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventura
dos los que trabajan por la paz, porque ellos serán  
llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perse 
guidos por causa de la justicia, porque de ellos es el  
reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuan 
do os insulten y os persigan y os calumnien de cual 
quier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, por 
que vuestra recompensa será grande en el cielo».

Diumenge IV de durant l’any (A)

Més que comentar hauríem de ser capa 
ços de meditar i portar a la vida les  
benaurances perquè són l’estil de vi

da de Jesús i al mateix temps la font de la nos 
tra felicitat. Totes comencen dient «feliços»: no  
hauríem d’oblidar aquesta paraula! I on es troba  
la felicitat? Feliços els pobres en l’esperit; feli- 
ços els qui estan de dol, feliços els compassius.  
Ell ens convida a estar sempre al costat dels  
pobres, dels que ploren, dels necessitats, a sen 
tir les seves penes i alegries, compartintho tot  
amb ells. És més agradable estar al costat dels  
que s’ho passen bé en aquesta vida. Però aques 
ta no és l’opció de Jesús ni el camí de la felici tat.  
Feliços els humils; feliços els qui posen pau; 
feliços els qui tenen fam i set de ser justos.  
Podríem traduir la humilitat de moltes maneres;  
per exemple, sentirnos pobres davant Déu.  
En aquest sentit la primera lectura ens diu: 
Busqueu el Senyor tots els humils del país... 
busqueu la humilitat. Deixaré en el teu país un 
poble humil i pobre. També la humilitat és la  
noviolència: si lluitem per la pau, si lluitem per  
la justícia, ho fem des del diàleg, la comprensió,  
la serenor, no des de la venjança o des de l’o  
di, sinó des del perdó, camí imprescindible per  
arribar a la pau autèntica. Però aquesta pau es  
fonamenta en la llibertat, la veritat, la justícia i  
l’amor: aquests valors són imprescindibles, 
innegociables per arribar a l’autèntica pau. Fe- 
liços els nets de cor: són les persones trans 
parents, les que no tenen una doble cara, no 
són les que diuen una cosa però en pensen o  
en fan una altra; són persones sinceres. Feliços  
els perseguits per ser justos, feliços quan per 
causa meva us perseguiran: el cristià fins i tot  
quan és perseguit sap que segueix el camí de  
Jesús que perdonava els qui el crucificaven. 
Pau subratlla també la pobresa de tot tipus dels 
creients però també que tenim en Jesucrist  
tot el que som: la saviesa, la justícia, la salva ció.  
Les benaurances són el camí de la verita ble fe  
licitat. Però aquest no és camí que ensenya el  
nostre món.

Mn. Jaume Pedrós

«Feliços els pobres, 
els compassius,  
els nets de cor,  

els perseguits...»

COMENTARI

◗  Lectura de la profecia de Sofonies  
(So 2,3;3,1213)

Busqueu el Senyor, tots els humils del país que 
compliu els seus preceptes; busqueu la bondat,  
busqueu la humilitat. Potser així quedareu prote 
gits el dia rigorós del Senyor. Deixaré en el teu país  
un poble humil i pobre. La resta d’Israel buscarà  
refugi en el nom del Senyor. No faran injustícies 
ni mentiran, no tindran una llengua enganyadora.  
Podran pasturar i reposar sense que els inquieti  
ningú.

◗  Salm responsorial (145)

R.  Feliços els pobres en l’esperit: el Regne del cel  
és per a ells.

El Senyor fa justícia als oprimits, / dona pa als qui  
tenen fam. / El Senyor deslliura els presos. R.

El Senyor dona la vida als cecs, / el Senyor redreça  
els vençuts. / El Senyor estima els justos; / el Se 
nyor guarda els forasters. R.

El Senyor manté les viudes i els orfes, / i cap 
gira els camins dels injustos. / El Senyor reg
na per sempre, / és el teu Déu, per tots els se
gles. R.

◗  Lectura de la primera carta de sant Pau  
als cristians de Corint (1Co 1,2631)

Germans, mireu qui sou els qui heu estat cridats: 
als ulls dels homes, sou pocs els instruïts, sou pocs  
els poderosos o de família noble. Déu, per confon 
dre els savis, ha escollit els qui el món té per igno 
rants; per confondre els forts, ha escollit els qui 
el món té per dèbils i els qui, als ulls del món, són  
gent de classe baixa, gent de qui ningú no fa cas; 
per destituir els qui són alguna cosa, ha escollit  
els qui no valen per a res; així ningú no pot gloriar 
se davant Déu. Però vosaltres, per obra de Déu, 
teniu en Jesucrist tot el que sou, ja que Déu ha fet  
d’ell la nostra saviesa, la nostra justícia, la nostra 
santedat i la nostra redempció, perquè, tal com  
diu l’Escriptura: «Si algú es gloria, s’haurà de gloriar  
del Senyor.»

◗  Lectura de l’Evangeli segons sant Mateu  
(Mt 5,112a)

En aquell temps, en veure Jesús les multituds, pu 
jà a la muntanya, s’assegué i els deixebles se li  
acostaren. 
  Llavors es posà a parlar i els instruïa dient: «Fe 
liços els pobres en l’esperit: el Regne del cel és 
per a ells. Feliços els qui estan de dol: vindrà el 
dia que seran consolats. Feliços els humils: són  
ells qui posseiran el país. Feliços els qui tenen  
fam i set de ser justos: vindrà el dia que seran 
sa ciats. Feliços els compassius: Déu els compa 
dirà. Feliços els nets de cor: són ells els qui  
veuran Déu. Feliços els qui posen pau: Déu els 
reconeixerà com a fills. Feliços els perseguits pel 
fet de ser justos: el Regne del cel és per a ells. 
Feliços vosaltres quan, per causa meva, us ofen
dran, us perseguiran i escamparan contra vosal
tres tota mena de calúmnies: alegreuvosen i feu  
festa, perquè la vostra recompensa és gran en el  
cel.»


