
 ANY XLV � NÚM. 7 12 de febrer de 2017 www.bisbatlleida.org / Aportació voluntària: 0,30 E

PROP DE VOSALTRES

Tots som o tenim malalts a prop
L a malaltia és una paraula que, amb només 

escoltar-la, preocupa molt l’ésser humà. Per-
què no es queda només en una descripció 

nominal, sinó que es revela com una realitat que 
ens fa preguntar per la pròpia finitud. Quan de 
sobte es fa present en la pròpia vida, comprovem 
la fragilitat del nostre cos i que difícil és controlar 
les reaccions davant aquesta nova situació. Re-
accions que van des de la por, l’angoixa, el rebuig, 
la comprensió o la mateixa acceptació.

Tots els éssers humans hem patit en certs mo-
ments alguna malaltia i, per això, podem afirmar 
que tots som malalts. Quan prenem consciència 
d’aquesta realitat, molts ens exercitem en la si-
tuació aparentment tranquil·la de la salut per po-
der rebre amb dignitat la visita d’aquella altra da-
ma inesperada que ens crida a la porta.

Molts tenim a prop familiars, amics o coneguts, 
que pateixen alguna malaltia, sigui física o men-
tal. Lamentem la seva situació i ens en compa-
dim, mirem d’acompanyar-los amb paraules i 
gestos i, si s’escau, dediquem part del nostre 
temps en cuidar-los amb afecte, donant-los con-
sol.

Per descomptat valorem l’esforç i el treball de 
tants professionals que es lliuren per retornar- 
nos la salut perduda o per mitigar o eliminar el 
sofriment que produeix l’episodi de la malaltia. 
Acudim a ells amb confiança, per la seva savie-
sa, experiència o perícia, i dipositem en el seu sa-
ber fer la nostra situació corporal o psíquica. En 
algunes ocasions, les seves paraules o orienta-

cions ens produeixen perplexitat perquè es refe-
reixen a un camí irreversible del procés.

Aquests tres grans grups de persones són ob-
jecte de la nostra dedicació pastoral. En el camp 
de la salut/malaltia hem de compartir i transme-
tre la cosmovisió cristiana de l’existència als que 
hi estan immersos. Encara que hi hagi altres for-
mes d’entendre i afrontar la vida i la mort, el so-
friment i la joia, l’Església vol donar a conèixer 
la seva pròpia experiència.

El discurs teològic cristià assumeix la comple-
xitat de les dimensions variades de la malaltia, 
com a referent específic, i les interpreta a la llum 
de la revelació determinada dins de l’horitzó 

obert de la fe, la creació i la redempció en Crist, 
on troben el seu lloc les realitats del mal, el pecat, 
Satanàs, la Creu, la salvació i la resurrecció (Giam -
pero Bof. Veu «Malaltia» del Diccionari de la Pas-
toral de la Salut). Els cristians volem que totes 
les situacions de la nostra existència siguin abor-
dades i experimentades des de les paraules i els 
gestos de Jesús de Natzaret. Així ho han fet al llarg 
de la història molts sants, per a ells mateixos i per 
als malalts que es trobaven al seu voltant. Tots els 
tenim en la memòria.

El dia 11 de febrer vam celebrar la festivitat de 
la Mare de Déu de Lourdes, a la qual tants ma-
lalts i acompanyants acudeixen a la gruta de les 
aparicions per demanar ajuda i protecció en els 
moments crítics de les seves vides. Jo mateix vaig 
comprovar amb emoció l’actitud pietosa, plena 
de confiança i esperança, que es percebia en els 
rostres dels pelegrins lleidatans el passat mes 
de juny. Aquesta festa coincideix amb la Jornada 
Mundial del Malalt, diada que ens permet apro-
par-nos a tants llits de dolor per regalar la mise-
ricòrdia i la compassió del Senyor, compartir amb 
els cuidadors l’amor i la paciència que necessi-
ten, ells i els seus malalts, i agrair als professio -
nals la seva tasca. També reconèixer el treball 
dels grups de la Pastoral de la Salut, que des de 
les parròquies s’acosten als malalts en els seus 
domicilis, clíniques i hospitals, per portar-hi el con-
sol i l’ànim esperançat.

† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida

NOTÍCIES

L ’auditori del campus de Cappont de la UdL 
acollirà, el proper 17 de març, la X Jornada 
d’A companyament al Dol i la Malaltia. Els in-

teressats ja poden fer les inscripcions. 
Arnaldo Pangrazzi, president de l’Associació Ita-

liana de Pastoral Sanitària, impartirà la conferèn-
cia inaugural, a les 10 del matí, amb el títol «El cost 
del dol: signes de dol no resolt i recorreguts sana-
dors». També s’han previst dues taules rodo nes, 
una al matí que comptarà, entre d’altres, amb la 
participació de Mn. Ramon Prat, que parlarà de l’es-
piritualitat i el dol, i una altra a la tarda, en la que 

intervindrà Montse Esquerda, que parlarà sobre 
com ajudar els nens amb dol. Per una altra part, 
el teòleg i filòsof Francesc Torralba farà la cloen-
da de la jornada amb una ponència que porta per 
títol «Anticipar el dol. Viure amb serenitat la cer-
tesa de la mort».

La Facultat de Medicina i els Grups d’Acompa-
nyament al Dol de Lleida organitzen aquesta jor-
nada que comptarà amb el servei d’intèrpret en 
llengua de signes. El preu de la jornada és de 30 
euros. Més informació i inscripcions a www.dol-llei-
da.org. 

S’obren les inscripcions de la X Jornada 
d’Acompanyament al Dol i la Malaltia
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«Per què vas 
sortir de 
la teva 

terra?» (XI)

Vaig sortir de la meva ter-
ra, farà uns vint anys, per 
participar en una expe-

riència missionera a Veneçuela. 
A partir de la meva tornada a la 
ciutat de Lleida, vaig veure que 
el meu compromís missioner 
havia de continuar i vaig decidir 
formar part de l’equip de la De-
legació Diocesana de Missions. 
  Hem de sortir de la nostra ter -
ra perquè és una raó de ser de 
la nostra fe. És una resposta 
que hem de donar a aquest Crist 
que ens ha seduït i que ens es-
tima.
  Què implica sortir de la meva 
terra? Comporta reinstal·lar-se, 
deixar comoditats i egois mes, 
per anar a trobar aquell germà 
que tenim més a prop. I com ho 
podem fer? A partir del nostre 
testimoni missioner. Un testimo-
ni que ha de ser ple de joia, ale-
gria, reconciliació, solidaritat i 
fraternitat vers aquell que tenim 
més proper. No ens cal anar ne-
cessàriament al tercer món, la 
nostra missió la podem fer rea-
litat a casa nostra, en la família, 
l’escola, el treball, l’associació 
de veïns, la parròquia... 
  L’Església en si és missione-
ra. I aquesta missió és universal, 
tots estem cridats a ser missio -
ners. Això implica viure a l’a guait 
de les necessitats d’aquells 
que tenim més a prop, il·lumi-
nant les situacions amb la llum 
de l’Evangeli.
  El lema de la Jornada de la In-
fància Missionera d’enguany és: 
«Segueix-me». Però, per seguir 
Jesús abans hem de sortir de ca-
sa nostra.

Caritat Mercadé 

MISSIONERS DE LLEIDA

TWITTER DEL PAPA FRANCESCTWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «Espero que crei-
xin entre els nostres països i 
llurs pobles les ocasions per 
treballar junts i construir una 

pau autèntica» (10 de gener de 2017).

@Pontifex: «Cadascú pot contribuir a una cul-
tura de la misericòrdia, on ningú no mira l’al-
tre amb indiferència» (11 de gener de 2017).

@Pontifex: «Els migrants menors d’edat, 
especialment els que estan sols, es troben 
desprotegits. Ajudem-los, fem-nos-en càr-
rec» (12 de gener de 2017).

@Pontifex: «Els infants obligats a fugir, so-
bretot si estan sols, són més indefensos 
i vulnerables. Preguem per ells i aju-
dem-los» (13 de gener de 2017).

La Parròquia del Carme de Llei-
da va acollir, el passat diumen-
ge 15 de gener, la celebració 

de la Jornada de les Migracions, que 
aquest any ha portat com a lema 
«Menors migrants, vulnerables i sen-
se veu. Repte i esperança». 

El bisbe Salvador Giménez va pre-
sidir la missa, que fou concelebrada 
per Mn. Joan Mora, rector i delegat 
diocesà d’Atenció Pastoral als Immi-
grants; Mn. Adrià Burca i Mn. Adrià 
Bulai, sacerdots romanesos.

«La Salvació de Déu és per a tots. 
Aquesta realitat ens ha de portar a la 
reflexió, a la pregària i al compromís». 
Amb aquestes paraules el bisbe Sal-
vador va iniciar l’homilia dirigida als 
nombrosos assistents, majoritària-
ment immigrants vinculats pastoral-
ment a la parròquia. Les paraules 
del Bisbe es van centrar en el tema 
de la Jornada, que aquest any posa 
l’accent en els infants emigrants, el 
col·lectiu més fràgil i vulnerable. I va 
afegir: «Una societat és madura si 
sap tractar els seus petits. Tots som 
fills de Déu i membres d’una mateixa 
comunitat eclesial, sense ban deres 
ni colors. Cal acceptar els altres com 
si fossin membres de la pròpia famí-
lia.»

Conseqüents amb el lema de la 
Jornada, les ofrenes i les pregàries 

van ser protagonitzades per joves i 
infants. La cerimònia va ser solem-
nitzada pel Cor Miorita i el grup llati-
noamericà. Al final de la missa, Mn. 
Joan Mora va dir que «hem parlat 
tant dels emigrants que ja és hora 
d’escoltar la seva veu».

El segon acte de la Jornada va 
ser el festival folklòric, que va tenir 
lloc al Col·legi de la Sagrada Família. 
Com tots els anys, l’assistència va 
ser massiva i els participants van fer 
una demostració de talent i de molt 
bona voluntat. Van participar tres 
solistes: Jesús Fernández, de Perú; 
Anette, de Camerun; i Mairita Sensa-
ción, d’Equador. També van actuar 

diversos grups, ballant ritmes origi-
naris de Colòmbia, Romania, Equa-
dor, Bolívia, República Dominicana i 
Hondures.

Al festival també hi va haver temps 
per a la reflexió. Les actuacions ar-
tístiques es van alternar amb mis-
satges sobre la situació dels infants 
migrants en el món d’avui. 

Va posar el colofó   final a la cele-
bració una degustació de plats típics, 
portats per alguns assistents. La fes-
ta organitzada pel grup juvenil de la 
Parròquia del Carme, va comptar tam-
bé amb un campionat de futbol per 
països, resultant guanyador l’equip 
colombià.

Lleida celebra la Jornada de les 
Migracions, centrada en els menors
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AGENDAAGENDA

◗  Diumenge, 12 de febrer. A les 18.45 
hores, Rosari de Torxes i Missa de 
l’Hospitalitat de Lourdes. Catedral 
de Lleida.

◗  Diumenge, 19 de febrer. A les 11 
hores, el Sr. Bisbe presidi rà una 
missa a l’església de la Verge dels 
Pobres del Secà per commemorar 
els 50 anys d’aquesta parròquia.

  

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); 
santa Maura, mr.; sant Gimer, bis-
be; beat Jordà de Saxònia, prev. do-
minicà; beata Cristina d’Spoleto, 
verge agustina.

14.  Dimarts [Fets 13,46-49 / 
Sl 116 / Lc 10,1-9]. Sant Ciril, mon-
jo, i sant Metodi, bisbe, germans 
grecs (IX), evangelitzadors dels es-
laus, copatrons d’Europa; sant Va-
lentí, prev. romà i mr. (s. III).

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

Faustí i sant Jovita, germans mrs.; 
santa Geòrgia, vg.; sant Claudi de 
la Colombière (†1682), prev. jesuï-
ta; sant Joan Baptista de la Con-
cepció, prev. trinitari.

16.  Dijous [Gn 9,1-13 / Sl 101 / 
Mc 8,27-33]. St. Onèsim, bisbe; sta. 
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 
Falconieri (†1310) i els altres sis 
florentins fund. Servents de Maria 
o servites (1304, OSM); sant Rò-
mul, mr. (302); sant Silví, bisbe.

18.  Dissabte [He 11,1-7 / Sl 
144 / Mc 9,2-13]. Sant Simeó, bisbe 
de Jerusalem, parent de Jesús; sant 
Eladi (†632), bisbe de Toledo; beat 
Joan de Fièsole (fra Angèlic), prev. 
dominicà, pintor; santa Bernadeta 
Soubirous (†1879), vg., vident de 
Lourdes.

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

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

REFLEXIONS

Quin plor 
tan amarg!

Durant les festes de Nadal vam recordar 
els Sants Innocents. La lectura del pas-
satge de Mateu, concís i impactant, fa 

saltar les llàgrimes. L’art cristià ha plasmat de 
mil maneres l’escena bàrbara d’uns botxins 
en acció agredint amb espases les mares des-
esperades que defensen impotents els seus 
fills. L’Evangeli expressa l’horror i l’angoixa 
d’aquell moment amb una elegia punyent de 
l’Antic Testament: «Quins crits... quin plor tan 
amarg! És Raquel, que plora els seus fills i no 
vol que la consolin, perquè ja no hi són.»

La comunitat cristiana ha donat un pas més 
i ha subratllat el misteri. Aquests infants, víc-
times de l’abús del poder, moriren en nom de 
Jesús, Ell que més tard morirà també com a in-
nocent per tots els homes; sense saber-ho van 
confessar el Senyor no amb la boca sinó amb 
la vida.

Vull recordar aquest passatge perquè ens 
permet d’eixamplar la mirada a tots els racons 
foscos del nostre món i de la nostra història 
humana, i omplir-los de llum. Tantes i tantes in-
justícies, abusos dels poderosos, que han mort 
i eliminat víctimes innocents i indefenses, es-
pecialment els infants! Aquesta és la llum: 
sense saber-ho, totes aquestes víctimes inno-
cents d’arreu del món estan a la fila dels se-
guidors de Jesús, que han rentat les seves 
vides en la sang de l’Anyell, innocent i imma-
culat.

L’endemà va tornar a sortir el sol i Herodes 
va seguir amb el seu poder absolut i arbitra-
ri. I els poderosos del món segueixen amb el 
seu poder sense ombra disposant de la vida 
dels altres. Però no és aquesta l’autèntica ve-
ritat. La veritat de Déu anunciada als homes 
és la resurrecció de la Víctima Immaculada, 
i amb Ell de totes les víctimes innocents de la 
història. És la Paraula de Déu que trasbalsa 
la nostra lògica humana i anuncia qui és veri-
tablement el Vencedor. És aquesta Paraula de 
la Veritat la que treballa en el cor dels homes. 
Qui l’escolta troba la llum i la salvació.

Gaspar Mora
Professor emèrit de la FTC

L ’Auditori Enric Granados de Lleida va acollir, 
el passat 15 de gener, la cloenda del Cicle 
de Nadal, organitzat per l’Agrupació Ilerdenca 

de Pessebristes amb l’entrega de premis als millors 
pessebres presentats a la convocatòria d’enguany.

El president de l’entitat, Àngel León, va lloar la quan-
titat i la qualitat dels 153 pessebres que es van pre-
sentar al concurs i va destacar que prop de 7.000 
lleidatans havien visitat les exposicions de diorames 
del Peu del Romeu durant les festes de Nadal. Per 
la seva part, el bisbe Salvador va agrair també l’es-

Sota el títol «Experiencias sur en compañía», 
els jesuïtes de Lleida van presentar, el pas-
sat 14 de gener, a la Parròquia de Sant Igna-

si, les experiències missioneres que ofereixen per a 
aquest estiu, tant nacionals com internacionals. Una 
trentena de joves i adults van donar-se cita en aques-
ta presentació.

Alguns dels assistents ja havien participat en al-
guna experiència missionera, al Txad, Camerun, 
Perú, o en camps de treball, en zones desfavorides 
de la península, i van donar el seu testimoni, desta-
cant el fet d’haver rebut molt més del que ells van 
poder aportar-hi. En David, per exemple, que va es-
tar al Camerun, va dir que va aprendre el valor de 
no fer res, el compartir el dia a dia d’una altra per-
sona. Va afegir: «De vegades has de marxar fora 
per entendre què vol dir estimar l’altre.»

forç i treball de l’Agrupació per les activitats i expo-
sicions que porta a terme al voltant del Pessebre. 
El Bisbe va destacar que «amb el Pessebre repre-
sentem el misteri del Naixement de Jesús, al qual 
hem de seguir i imitar, estimant-nos més els uns als 
altres».

Després, els premiats en les diferents categories 
van pujar a recollir el premi. La música va posar el 
punt final a l’acte, amb la interpretació de la cantata 
Una trobada que ha fet Nadal, a càrrec de més de 
150 cantaires de cinc corals infantils i juvenils.

Tots els testimonis van coincidir en afirmar que al 
tornar no eren els mateixos, la seva escala de valors 
havia canviat, havien après a veure la vida amb uns 
altres ulls, animant els assistents a viure una expe-
riència missionera. Des de la delegació de Missions 
restem a la vostra disposició per acompanyar-vos en 
aquest camí, donant-vos tota la informació i ajuda que 
pugueu necessitar. Ens podeu trobar al Bisbat de Llei-
da, despatx 2, o bé connectant a través del correu 
electrònic: delegaciomissions@gmail.com.

L’entrega de premis del Concurs 
de Pessebres tanca el Cicle de Nadal

«Després d’una experiència missionera 
veus la vida amb uns altres ulls»
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L ’autor del llibre de Jesús, fill de Sira, un 
dels més llargs de la Bíblia, es dedicà a 
l’estudi de la Llei, els Profetes i els Es-

crits; i fundà una Escola de la Saviesa a Jeru-
salem (s. II aC). 

Als cp. 15-16 parla de responsabilitat: Ets 
tu qui has de decidir si et mantindràs fidel. 

Imitant així Moisès que havia dit en forma 
de testament: Et proposo d’escollir entre la 
vida i la mort, entre la felicitat i la desgràcia 
(Dt 30,15s). 

Siràcida diu: L’home té al davant la vida i 
la mort: li donaran allò que voldrà. 

Menyspreada abans la falsa saviesa de 
l’autosuficient, ara Pau lloa la saviesa supe-
rior d’alguns, que no és conquesta humana 
sinó gràcia rebuda: inclosa en el pla de Déu, 
amagada fins ara i que a nosaltres Déu ens 
l’ha revelada per obra de l’Esperit. 

De la saviesa divina rebuda per gràcia sí 
en parlem entre els perfectes, que són els 
cristians adults amb coneixement profund 
del pla de Déu revelat per Jesucrist en l’Es-
glésia. 

La secció 5,17-37 és exclusiva de Mt. 
Els primers destinataris de Mt són una Co-

munitat, amb la majoria provinent dels judais-
me, amb qui ara està trencant. 

Se senten marcats per la Llei de Déu i he-
reus de les seves Promeses, però són perse-
guits per les autoritats jueves i viuen el mis-
satge de Crist com a novetat. 

Per això Jesús diu: No penseu que vinc a 
desautoritzar els llibres de la Llei i dels Pro-
fetes. Vinc a completar-los. 

Clau bàsica per a la bona lectura cristiana 
de l’A.T. és la llei de la pedagogia gradual i 
progressiva. Perquè en diverses ocasions i de 
moltes maneres, Déu antigament havia par-
lat als pares per boca dels Profetes; ara en 
aquests dies que són els darrers ens ha par-
lat en la persona del Fill (He 1,1). 

Mn. José Luis Arín

«Vinc a completar 
la Llei 

i els Profetes»

COMENTARIDiumenge VI de durant l’any
 

◗  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 quie-
ras. Ante los hombres está la vida y la muerte, y 
a cada uno se le dará lo que prefiera. Porque gran-
de es la sabiduría del Señor, fuerte es su poder 
y lo ve todo. Sus ojos miran a los que le temen, y 
conoce todas las obras del hombre. A nadie obli-
gó 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, / camina en 
la ley del Señor; / dichoso el que, guardando sus 
preceptos, / lo busca de todo corazón. 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 pa-
labras; / ábreme los ojos, y contemplaré / las 
maravillas de tu ley. R. 

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

◗  Lectura de la primera carta de 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, mis-
teriosa, escondida, predestinada por Dios antes 
de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los 
príncipes de este mundo la ha conocido, pues, 
si la hubiesen conocido, nunca hubieran crucifi-
cado 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 para 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)

En aquel tiempo, dijo Jesús: «Os digo que si vues-
tra 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 antiguos: “No mata-
rás”, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os 
digo: todo el que se deja llevar de la cólera contra 
su hermano será procesado. 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. Tam-
bién habéis oído que se dijo a los antiguos: “No 
jurarás en falso” y “cumplirás tus juramentos al 
Señor”. Pero yo os digo que no juréis en absolu-
to: ni por el cielo, que es el trono de Dios; ni por 
la tierra, que es estrado de sus pies; ni por Je-
rusalén, que es la ciudad del Gran Rey. Ni jures 
por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o 
negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, 
sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del Maligno.»

◗  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 da-
vant foc i aigua: pren el que tu vulguis. L’home té 
al davant la vida i la mort: li donaran allò que vol-
drà. 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 cadas-
cú. No mana a ningú que faci el mal ni auto ritza 
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 pen-
sant 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 vos-
tra 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, ama-
gada fins ara, però que abans de tots els temps 
Déu ja tenia decidida, perquè sigui la nostra glò-
ria. Cap dels dirigents del món present no l’ha-
via coneguda, perquè, si l’haguessin coneguda, 
mai no haurien clavat a la creu el Senyor de la 
glòria. Però, tal com diu l’Escriptura: «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 nosaltres, Déu ens 
ho ha revelat per obra de l’Esperit, ja que l’Es-
perit tot ho penetra, fins al més profund de Déu.

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

En aquell temps, Jesús digué als seus deixe-
bles: 
  «Jo us dic que si no sou més justos del que ho 
són els mestres de la Llei i els fariseus, no entra-
reu pas al Regne del cel. 
  »Ja sabeu que als antics els van manar: “No 
matis”, i tothom que mati, serà reu davant el tri-
bunal. Doncs jo us dic: El qui s’enfadi amb el seu 
germà, serà reu davant el tribunal. 
  »Ja sabeu que està manat: “No cometis adul-
teri.” 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.»


