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PROP DE VOSALTRES

NOTÍCIES

Reunió sobre la fase  
continental del Sínode

una altra, informar sobre la trobada d’un  
representant per diòcesi que se cele- 
brarà a Madrid per compartir les dife-
rents aportacions que s’hagin fet. 
  Tot plegat, amb l’horitzó de l’Assem- 
blea continental, que reuneix 39 confe-
rències episcopals europees a Praga  
del 5 al 12 de febrer de 2023. 
  La reunió virtual la va presidir el bis-
be emèrit de Saragossa, Mons. Vicente  
Jiménez.

Contra la fam i l’acompanyament  
dels malalts

Estimats diocesans:

Vull referir-me avui a dues institucions que el 
mes de febrer tenen una presència social re-
marcable i manifesten amb més intensitat 

la seva activitat: MANS UNIDES i L’HOSPITALITAT 
DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES, que compta 
amb els grups parroquials de Pastoral de la Salut. 
Per descomptat, no tenen més importància que 
moltes altres organitzacions catòliques amb finali-
tats caritatives, totes amb un mateix nivell de com-
promís cap als més necessitats. Alguna vegada ja 
hem dedicat també comentaris a ressaltar la seva 
dedicació, com és el cas de Càritas, de les Confra- 
ries, de les que distribueixen aliments i fan reforç es- 
colar, de les que atenen els sense sostre i busquen  
habitatges dignes, dels campaments i colònies ju- 
venils, de les qui promouen el voluntariat per al Ter- 
cer Món, etc.

Cal agrair-los el seu treball i animar les generacions  
més joves a col·laborar i participar activament en 
alguna d’aquestes activitats que dignifiquen l’ésser  
humà i ajuden que la societat tingui un rostre més 
just i solidari. És una tasca que neix del mandat de 
Jesús de Natzaret i que l’Església ens transmet i ac- 
tualitza. Amb aquesta motivació evangèlica contri-
buïm a la fraternitat de tot el gènere humà, col·labo-
rem amb organitzacions de diferent signe i agraïm  
el respecte que els altres tenen cap a les nostres 
pròpies conviccions. Som gent de l’Església catò-
lica, però no pretenem excloure ningú, per motius  

culturals o religiosos, de l’ajuda necessària; no pre- 
tenem crear enfrontaments ni aixecar barreres; no  
volem mostrar orgull o satisfacció plena per les nos- 
tres accions. Moguts per la fe en Jesucrist, posem  
per damunt de tot l’amor als altres. I això dona sen- 
tit a la nostra vida.

Des de fa més de seixanta anys, Mans Unides 
dedica els primers dies de febrer a recordar-nos la  
seva lluita contra la fam al món. Promou col·lectes a  
parròquies, col·legis i altres institucions, organitza  
sopars solidaris, ha encunyat l’expressió «dejuni  
voluntari», fa conferències i anima cursos sobre les 
desigualtats socials. Al mateix temps ret comptes 
del que recapta i explica a la perfecció les seves ac- 
cions als països en vies de desenvolupament. Cada  
any ens dona a conèixer un lema, sempre provoca-
dor, per interpel·lar la nostra consciència endormis-

cada o despreocupada dels mals d’aquest món. El 
d’enguany és FRENAR LA DESIGUALTAT ÉS A LES  
TEVES MANS i ens proposa col·laborar en el finan-
çament de dos projectes: un a Sacaba (Bolívia), un 
programa d’atenció a les dones, i un altre a Kandha- 
mal (Índia), un programa de prevenció del tràfic il·le - 
gal de persones. Els responsables diocesans d’a-
questa organització ens demanen la col·laboració de 
persones que es comprometin en aquesta finalitat.

També enguany se celebra la XXXI Jornada Mun-
dial del Malalt, que coincideix amb la festa de la Ma- 
re de Déu de Lourdes (11 de febrer), que es fa visible  
a la nostra diòcesi a través de la feina de tots els 
grups de Pastoral de la Salut integrats en les dife-
rents parròquies per mitjà de l’activitat de l’Hospita- 
litat de Lourdes. Tots dediquen el seu temps a l’a- 
tenció dels malalts acompanyant, cuidant, resant 
i ajudant la família que pateix la malaltia d’un dels 
seus membres. Organitzen també pelegrinatges al  
Santuari de la Mare de Déu de Lourdes, amb una bo- 
na resposta per part de malalts, devots i col·labora-
dors. Animo tothom a participar en aquesta tasca 
que tanta gratificació genera en l’atenció a les per- 
sones més fràgils. El Papa, com és habitual, escriu  
un missatge dirigit a tothom que aquest any ha titu-
lat «CUIDA’L». La compassió com a exercici sinodal  
de sanació. Ens recorda la frase del samarità de l’E- 
vangeli de sant Lluc.

Amb el meu afecte i benedicció,
† Salvador Giménez Valls

Bisbe de Lleida

Representants de 57 diòcesis es- 
panyoles, entre elles el Bisbat  
de Lleida, van mantenir el pas-

sat 11 de gener una reunió virtual con- 
vocada per la Secretaria del Sínode de  
la Conferència Episcopal Espanyola. El  
doble objectiu de la reunió era, d’una 
banda, compartir i informar de la feina  
que s’està fent en les diferents diò- 
ce sis en relació al document de treball  
per a la fase continental del Sínode i, per  
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CERCA DE VOSOTROS

Contra el hambre 
y acompañando 

enfermos
Queridos diocesanos: 

Quiero referirme hoy a dos instituciones que en el  
mes de febrero tienen especial presencia social  
y manifiestan con más intensidad su actividad. 

Son MANOS UNIDAS y LA HOSPITALIDAD DE LA VIRGEN 
DE LOURDES con los grupos parroquiales de Pastoral 
de la Salud. Desde luego no tienen más importancia que  
otras muchas organizaciones católicas que entre noso-
tros tienen una finalidad caritativa. Todas ellas tienen un 
mismo nivel de compromiso con los más necesitados  
y alguna vez hemos dedicado también comentarios a re- 
saltar su dedicación. Hemos hablado de Cáritas, de las  
Cofradías, de las que distribuyen alimentos o hacen re- 
fuerzo escolar, de las que atienden a los sin techo o bus- 
can viviendas dignas, de los campamentos y colonias  
juveniles, de quienes promueven voluntariado para el Ter- 
cer Mundo, etc.

Es de justicia que agradezca la labor de todos y anime  
a las generaciones más jóvenes a colaborar y a partici-
par activamente en alguna de estas actividades que dig- 
nifican el ser humano y ayudan a que la sociedad tenga 
un rostro más justo y solidario. Es una labor que nace  
del mandato de Jesús de Nazaret y que nos transmite y  
actualiza la Iglesia. Con esa motivación evangélica contri- 
buimos a la fraternidad de todo el género humano, cola- 
boramos con organizaciones de diferente signo y agrade- 
cemos el respeto que los demás tienen hacia nuestras 
propias convicciones. Somos gente de la Iglesia católi-
ca pero no pretendemos excluir a nadie, por motivos cul- 
turales o religiosos, de la ayuda necesaria; no preten-
demos crear enfrentamientos ni levantar barreras; no 
deseamos manifestar orgullo o satisfacción plena por 
nuestras acciones. Movidos por la fe en Jesucristo pone - 
mos por encima de todo el amor a los demás. Y eso da  
sentido a nuestra vida.

Desde hace más de sesenta años, Manos Unidas de- 
dica los primeros días de febrero a recordar a todos su  
lucha contra el hambre en el mundo. Promueven colec-
tas en parroquias, colegios y otras instituciones, organi-
zan cenas solidarias, han acuñado la expresión «ayuno  
voluntario», dan conferencias y animan cursos sobre las  
desigualdades sociales. Al mismo tiempo dan cuentas 
de lo recaudado y explican a la perfección sus obras en  
los países en vías de desarrollo y cada año nos dan a  
conocer un lema, siempre provocador, para interpelar 
nuestra conciencia adormilada o despreocupada de los 
males de este mundo. Este año nos dicen: FRENAR  
LA DESIGUALDAD ESTÁ EN TUS MANOS y nos proponen  
colaborar en la financiación de dos proyectos: uno en 
Sacaba (Bolivia) en un programa de atención a las mu-
jeres y otro en Kandhamal (India) en un programa de 
prevención del tráfico ilegal de personas. Los responsa-
bles diocesanos de esta organización nos piden la cola- 
boración de personas que se comprometan para esta  
finalidad.

Este año se celebra la XXXI Jornada Mundial del En-
fermo que coincide con la fiesta de la Virgen de Lourdes 
(11 de febrero) y que se hace visible en nuestra dióce-
sis, además de la tarea de todos los grupos de Pasto-
ral de la Salud integrados en las diferentes parroquias, 
con la actividad de la Hospitalidad de Lourdes. Todos 
ellos dedican su tiempo a la atención de los enfermos 
acompañando, cuidando, rezando y ayudando a la fami- 
lia sometida a la sorpresa de una enfermedad de un miem- 
bro suyo. Organizan también peregrinaciones al Santua rio  
de la Virgen de Lourdes con positiva respuesta de enfer- 
mos, devotos y colaboradores. Animo a todos a participar  
en esta tarea que tanta gratificación genera en la aten-
ción a las personas más frágiles. El Papa, como es cos-
tumbre cada año, escribe un mensaje dirigido a todos que  
ha titulado «CUIDA DE ÉL». La compasión como ejerci-
cio sinodal de sanación. Recuerda la frase del samari-
tano en el Evangelio de san Lucas.

Con mi afecto y bendición,

† Salvador Giménez Valls
Obispo de Lleida

Lluïda celebració de  
sant Antoni abat a Lleida

Nomenaments

L ’Església de la Puríssima 
Sang ha recuperat, enguany 
sense restriccions, la cele-

bració de sant Antoni abat, des- 
prés de dos anys condicionats per  
la covid-19. L’Eucaristia, presidi-
da pel bisbe Salvador, va comptar  
amb una nodrida representació 
del món agrari lleidatà, que té en  
sant Antoni el seu patró. Després  

Mons. Salvador Giménez Valls, Bisbe de 
Lleida, ha signat els següents nomena-
ments:

•  Mn. Norberto Blas Sepahoco Riquito, nome- 
nat vicari de la Unitat Parroquial formada per  
les parròquies de la Mare de Déu del Pilar i la de  
Santa Maria Magdalena, i rector de Sant Julià 
d’Aspa, l’Assumpció de la Mare de Déu del Cogul  

i Sant Joan Baptista de l’Albagés, amb data 09. 
01.23.

•  Mn. Diego Fernando Gaspar Puerta, nomenat 
rector de les parròquies de Sant Miquel d’Alcolet- 
ge, l’Assumpció de la Mare de Déu de Vilanova de  
la Barca, Sant Jaume de Corbins i Assumpció de la  
Mare de Déu de Torrelameu, amb data 09.01.23.

de la missa, es va poder venerar la  
relíquia de sant Antoni i el bisbe  
Salvador va sortir a les escales de  
la Sang per fer la tradicional bene- 
dicció dels animals de companyia.

Durant la celebració litúrgica, el 
prelat va demanar pregar pels pa- 
gesos i ramaders «que constant-
ment han d’afrontar problemes  
diversos, ja sigui per condicions 

meteorològiques adverses o per  
qüestions econòmiques i socials».  
El bisbe Salvador va apel·lar al 
sentiment religiós de bona part de  
la pagesia i va demanar «ser soli-
daris amb els que treballen la ter- 
ra i tenen cura dels animals», pre- 
nent com a referent l’exemple de 
sant Antoni abat.

Representants de la Societat 
Cultural i Recreativa Els Pagesos,  
de la Confraria de la Puríssima 
Sang i del món polític i social de 
Lleida van omplir de gom a gom  
l’Església de la Sang, on també es  
van poder comprar els típics pa-
nets i ciris beneïts. La Festa dels 
Tres Tombs de Lleida, amb la be- 
nedicció de carros, carrosses i ca- 
valleries, es va traslladar al dissab- 
te dia 21.

A Aitona, en canvi, les celebra-
cions es van avançar al diumenge  
dia 15, amb la benedicció d’ani-
mals i pans i la missa a l’Església  
de Sant Antolí. Enguany, el Forn de  
Casa l’Antolí ha elaborat un nou  
producte gastronòmic, el pa de Sant  
Antoni d’Aitona. La jornada va coin- 
cidir amb diverses activitats lúdi- 
ques i culturals organitzades per 
l’Ajuntament d’Aitona.

TWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex_es: «La parau-
la de Jesús és un ensenya- 
ment que toca i plasma la  
vida, la canvia, l’allibera de  
les opacitats del mal, sa-

tisfà i infon una alegria que no passa: és  
la part bona. Per això Maria li dona el pri- 
mer lloc: es deté i escolta. La resta vindrà  
després» (17 de juliol).

@Pontifex_es: «És necessari tornar a 
l’essència del cristianisme: a l’amor de  
Déu, motor de la nostra alegria, que ens  
fa sortir i recórrer els camins del món; i a  
l’acollida del proïsme, que és el nostre  
testimoniatge més senzill i bell» (19 de  
juliol).

@Pontifex_es: «Nosaltres, 
avis i majors, tenim una gran  
responsabilitat: ensenyar a 
les persones a veure els al-
tres amb la mateixa mirada  
comprensiva i tendra que diri- 
gim als nostres nets. Avui po- 
dem ser mestres d’una mane- 
ra de viure pacífica i atenta  
amb els més febles» (22 de ju- 
liol).

@Pontifex_es: «La reconciliació  
no és una obra nostra, és un do que  
brolla del Crucificat, és pau que ve  
del Cor de Jesús, és una gràcia que 
cal demanar» (26 de juliol).
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Maduració i humilitat amb  
Blanca Manzano a l’IREL

Els pessebristes 
lliuren 

els seus premis

Consell Pastoral Arxiprestal

La psicòloga Blanca Manzano ha estat l’encarrega- 
da d’obrir les conferències del 2023 a l’Institut de 
Recerca i Estudis Religiosos de Lleida (IREL) dins  

el cicle que, des del mes de setembre de 2022 dedica  
a la humilitat. La sessió, titulada «Humilitat i maduresa  
personal», va ser una compilació d’idees i una invitació  
constant a la reflexió sobre processos vitals i sobre l’e- 
volució personal per superar les adversitats que ens 
planteja el fet de viure.

Aquesta és l’última de les conferències d’aquest curs  
que es fan a la seu de l’IREL, ja que a partir d’aquest 
mes de febrer es traslladen a la seu de l’Institut d’Es-
tudis Ilerdencs. La pròxima cita és el dia 9 amb el poe-
ta Jordi Pàmias, amb una xerrada sota el títol «Poètica  
de la humilitat».

L ’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes va celebrar 
el passat 15 de gener, i per tercer any consecutiu  
a la nau central de la Seu Vella, l’acte de cloenda 

del Cicle de Nadal 2022 i el lliurament de premis del 
Concurs de Pessebres. El president de l’entitat, Jordi  
Curcó, va felicitar els 180 participants en els dos con-
cursos convocats per l’entitat, destacant la xifra de pes- 
sebres presentats i la seva gran qualitat artística. Per 
la seva banda, el bisbe Salvador va agrair a l’Agrupació  
el seu esforç i treball en conservar i promoure el pesse- 

brisme a Lleida, alhora que va convidar tothom a anar  
més enllà de contemplar el pessebre només com una  
tradició popular i recordar qui és el nen que neix a l’es- 
tablia.

L ’Arxiprestat de Mare de Déu 
de l’Acadèmia, integrat per la 
Catedral i les parròquies de 

Santa Maria de Gardeny, Sant Ig-
nasi, Sant Pau, La Mercè, Sant Llo-
renç, Sant Pere, Sant Martí, Santa 
Teresina, i les unitats pastorals Pi-
lar-Magdalena, i Carme-Sant Joan,  
han constituït el seu Consell Pasto-
ral Arxiprestal. Els seus integrants 
es van reunir per primer cop el pas-
sat dia 11 de gener i van poder gau-
dir d’una enriquidora experiència de  

sinodalitat en la qual van posar com  
a interès comú l’obertura a l’escol-

ta, el diàleg i el discerniment comu-
nitari.

  

6.  Dilluns (lit. hores: 1a setm.) [Gn  
1,1-19 / Sl 103 / Mc 6,53-56]. Sant Pau  
Miki, prev. a Nagasaki (Japó, 1597).

7.  Dimarts [Gn 1,20-2,4a / Sl 8 /  
Mc 7,1-13]. Sant Ricard, rei d’Anglater- 
ra; sant Teodor, mr.

8.  Dimecres [Gn 2,4b-9.15-17 /  
Sl 103 / Mc 7,14-23]. Sant Jeroni Emi- 

liani (Venècia, 1486 - Somasca, 1537),  
prev. fund. somascos; santa Josefina  
Bakhita, vg.; santa Elisenda, vg.

9.  Dijous [Gn 2,18-25 / Sl 127 / 
Mc 7,24-30]. Sant Sabí, bisbe; sant Ni- 
cèfor, mr.

10.  Divendres [Gn 3,1-8 / Sl 31 /  
Mc 7,31-37]. Santa Escolàstica (s. V- 

VI), verge, germana de sant Benet; 
santa Sotera, verge i màrtir; sant Silvà,  
bisbe.

11.  Dissabte [Gn 3,9-24 / Sl 89 /  
Mc 8,1-10]. Mare de Déu de Lourdes,  
apareguda a la Cova de Massabielle 
(1858); sant Desideri, bisbe; santa 
Eloïsa, vg.

12.  Diumenge vinent, VI de du- 
rant l’any (lit. hores: 2a setm.) [Sir  
15,15-21 / Sl 118 / 1C 2,6-10 / Mt 5, 
17-37 (o bé, més breu: 5,20-22a.27-
28.33-34a.37)]. Sant Feliu de Llobre- 
gat:  Santa Eulàlia, vg. i mr.; sant Gau-
denç o Gaudenci, bisbe; sant Damià,  
soldat mr.; beata Humbelina, viuda.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

REFLEXIONS

No és gens estrany que algun cop ens  
haguem perdut conduint el cotxe  
en haver agafat una carretera per 

l’altra. Les equivocacions de camí potser  
han estat les experiències de fracàs més  
habituals i abundants en la nostra vida. 
Enfilar un camí pensant que és aquell i que  
anem bé i després adonar-nos que per 
aquell camí no arribarem al lloc on hem 
d’anar.

Des de petit m’ha agradat, anant en cot- 
xe, de resseguir en els mapes de carrete- 
ra les rutes per on em portaven els pares.  
Mentre ells conduïen jo prenia conscièn-
cia d’on estàvem en el mapa i per on pas- 
sàvem. I això no vol dir que no ens perdés- 
sim mai.

Avui me n’adono de la importància que  
té conèixer on va la carretera per la qual 
circulem. Des de la determinació d’anar 
a un lloc fins a l’arribada hi ha un autèn- 
tic procés de construir la ruta per on anar.  
Certament que els navegadors ens han 
facilitat les indicacions per fer el camí,  
i si no s’equivoquen permeten que qualse- 
vol, sense nocions de geografia ni d’orien- 
tació, pugui arribar a la destinació previs- 
ta. Però per moltes màquines intel·ligents  
que fem servir no ens estalvien de tenir clar  
on volem anar. El primer pas que donem en  
començar el camí ja reclama orientar-se 
cap on hem d’arribar.

En el camí de la vida és imprescindible  
conèixer la nostra destinació. Que no po- 
dem confondre amb conèixer el nostre des- 
tí. Seguint el Mestre, el Senyor Jesús, con- 
templem en Ell la nostra meta. En Ell ha 
quedat establerta la ruta per resseguir pe- 
rò sobretot ens ha deixat marcat on arri-
barem. En agafar l’autopista de la fe cris-
tiana anem trobant sovint la multitud de 
cartells indicadors que ens apropen a la 
destinació. Els cristians no estem anant  
per una pista de muntanya on els únics in- 
dicadors són una ratlla blanca i una altra  
de vermella juntes.

Cada quilòmetre que avancem està tras- 
passat del desig i l’anhel de trobar-nos al  
final amb el Senyor de la Vida, i saber que  
ens espera. Ha quedat dit i així ens ho creiem  
que som pelegrins cap a la casa del Pare.  
Però hi anem per autopista. Només cal que  
vigilem per no adormir-nos conduint.

Mn. Valentí Alonso i Roig
Rector a diverses parròquies  

del Penedès

Sabem on porta 
l’autopista  

per on anem
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◗  Lectura del libro de Isaías (Is 58,7-10)

Esto dice el Señor: 
«Parte tu pan con el hambriento, hospeda a  
los pobres sin techo, cubre a quien ves desnu- 
do y no te desentiendas de los tuyos. 
  Entonces surgirá tu luz como la aurora, en- 
seguida se curarán tus heridas, ante ti mar-
chará la justicia, detrás de ti la gloria del Se- 
ñor. 
  Entonces clamarás al Señor y te responde-
rá; pedirás ayuda y te dirá: “Aquí estoy”. 
  Cuando alejes de ti la opresión, el dedo acu- 
sador y la calumnia, cuando ofrezcas al ham-
briento de lo tuyo y sacies al alma afligida, 
brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad co- 
mo el mediodía».

◗  Salmo responsorial (111)

R.  El justo brilla en las tinieblas como una 
luz.

En las tinieblas brilla como una luz / el que es  
justo, clemente y compasivo. / Dichoso el que  
se apiada y presta, / y administra rectamen-
te sus asuntos. R.

Porque jamás vacilará. / El recuerdo del jus-
to será perpetuo. / No temerá las malas noti-
cias, / su corazón está firme en el Señor. R.

Su corazón está seguro, sin temor. / Reparte 
limosna a los pobres; / su caridad dura por 
siempre / y alzará la frente con dignidad. R.

◗  Lectura de la primera carta del apóstol  
san Pablo a los Corintios (1Cor 2,1-5)

Yo mismo, hermanos, cuando vine a vosotros 
a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con  
sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca 
entre vosotros me precié de saber cosa algu- 
na, sino a Jesucristo, y este crucificado. Tam-
bién yo me presenté a vosotros débil y tem-
blando de miedo; mi palabra y mi predicación  
no fue con persuasiva sabiduría humana, si-
no en la manifestación y el poder del Espíritu, 
para que vuestra fe no se apoye en la sabidu-
ría de los hombres, sino en el poder de Dios.

◗  Lectura del santo Evangelio según  
san Mateo (Mt 5,13-16)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:  
«Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal  
se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve  
más que para tirarla fuera y que la pise la gen- 
te. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede  
ocultar una ciudad puesta en lo alto de un mon- 
te. Tampoco se enciende una lámpara para  
meterla debajo del celemín, sino para poner-
la en el candelero y que alumbre a todos los 
de casa. Brille así vuestra luz ante los hom-
bres, para que vean vuestras buenas obras 
y den gloria a vuestro Padre que está en los 
cielos».

Diumenge V de durant l’any (A)

E l missatge de l’evangeli s’expressa en 
dues comparacions: els deixebles han de  
ser llum del món i sal de la terra. Ser sal 

perquè el nostre món sigui plaent a Déu. La sal fa  
que els aliments tinguin gust i preserva de la 
corrupció: així la vida dels deixebles ha de fer  
que el nostre món sigui com una ofrena pura i  
agradable a Déu. l el mateix Jesús indica que ser  
llum vol dir que els homes en veure el bé que 
heu obrat glorifiquin el Pare del cel. La vida, el  
bé que faran els deixebles il·luminarà els homes  
i dones del nostre temps, perquè encertin el ca- 
mí de la felicitat. I com els deixebles poden ser 
llum i sal? La primera lectura diu clarament: Si 
no intentes de fer caure els altres, ni els asse-
nyales amb el dit pronunciant un malefici, si 
dones el teu pa als qui passen gana i satisfàs  
la fam dels indigents, s’omplirà de llum la teva 
foscor. Som llum, doncs, quan tractem els altres  
com a veritables germans, especialment els 
més pobres. Aquest amor s’ha de manifestar 
per una banda parlant bé, manifestant estima  
pels nostres germans i per l’altra satisfent les se- 
ves necessitats materials. Ho ha dit en comen-
çar: Comparteix el teu pa amb els qui passen 
fam, acull a casa teva els pobres vagabunds; 
si algú no té roba, vesteix-lo. Són paraules que 
podríem trobar perfectament a l’evangeli per-
què és el mateix missatge que ens va donar Je- 
sús. I encara afegeix una cosa important Isaïes:  
No els defugis que són germans teus. És la ten- 
dència que tenim d’apartar-nos, fugir d’aquells 
germans nostres que puguin representar un 
problema per a la nostra vida. Ser llum, ens dirà  
sant Pau, no és ser molt savi o eloqüent, perquè  
la veritable saviesa, la veritable llum per al cristià  
és Jesucrist i encara clavat a la creu. Per això ell 
no buscava imposar-se per la seva saviesa sinó 
pel poder convincent de l’Esperit. Perquè la nos-
tra fe es fonamenta no en la saviesa humana  
sinó en el poder de Déu. I això ens ho farà enten- 
dre només l’Esperit. No ens equivoquem: el Crist  
crucificat és la veritable llum que ens porta a la  
felicitat.

Mn. Jaume Pedrós

«Vosaltres sou la sal 
de la terra, vosaltres 
sou la llum del món»

COMENTARI

◗  Lectura del llibre d’Isaïes (Is 58,7-10)

Diu el Senyor: «Comparteix el teu pa amb els 
qui passen fam, acull a casa teva els pobres 
vagabunds, si algú no té roba, vesteix-lo; no 
els defugis, que són germans teus. Llavors es- 
clatarà en la teva vida una llum com la del ma- 
tí, i es tancaran a l’instant les teves ferides; 
tindràs per avantguarda la teva bondat, i per 
rereguarda, la glòria del Senyor. Quan invo-
quis el Senyor, ell et respondrà, quan cridis 
auxili, ell et dirà: “Aquí em tens.” Si no inten - 
tes de fer caure els altres, ni els assenyales 
amb el dit pronunciant un malefici, si dones el  
teu pa als qui passen gana i satisfàs la fam 
dels indigents, s’omplirà de llum la teva foscor,  
i el teu capvespre serà clar com el migdia.»

◗  Salm responsorial (111)

R.  L’home just és llum que apunta en la 
fosca.

L’home just, compassiu i benigne, / és llum 
que apunta en la fosca. / Sortós l’home que 
presta de bon grat, / que disposa a conscièn-
cia els seus afers. R.

El just no caurà mai, / i deixarà un record ines - 
borrable. / Viu sense por de les males noves, /  
se sent ferm confiant en el Senyor. R.

Té el cor incommovible, res no tem, / reparteix  
el que té, ho dona als pobres, / la seva bondat  
consta per sempre, / pot alçar el front amb dig- 
nitat. R.

◗  Lectura de la primera carta de sant Pau 
als cristians de Corint (1Co 2,1-5)

Germans, quan vaig venir a vosaltres no us vaig  
anunciar el misteri de Déu amb el prestigi de  
l’eloqüència i de la saviesa. Entre vosaltres no 
vaig voler saber res més que Jesucrist, i en- 
cara clavat a la creu. I em vaig presentar davant  
vostre feble, esporuguit i tremolós. En tot allò 
que us deia i us predicava no hi entraven pa-
raules que s’imposessin per la seva saviesa, 
sinó pel poder convincent de l’Esperit, perquè  
la vostra fe no es fonamentés en la saviesa 
dels homes, sinó en el poder de Déu.

◗  Lectura de l’Evangeli segons sant Mateu  
(Mt 5,13-16)

En aquell temps, Jesús digué als seus deixe- 
bles: 
«Vosaltres sou la sal de la terra. Si la sal ha per- 
dut el gust, amb què la tornarien salada? No 
serà bona per a res. La llençaran al carrer i que  
la gent la trepitgi. Vosaltres sou la llum del 
món. Un poble dalt d’una muntanya no es pot 
amagar. Tampoc, quan algú encén un llum, no  
el posa sota una mesura, sinó en un lloc alt, i 
fa llum a tots els qui són a casa. Igualment ha  
de resplendir la vostra llum davant la gent. Lla- 
vors, en veure el bé que heu obrat, glorificaran  
el vostre Pare del cel.»


