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PROP DE VOSALTRES

La festa de l’Enviament

D ijous que ve, dia 14, la nostra 
Església diocesana està crida -
da a viure una gran festa a la 

Catedral. Ens reunirem els cristians 
per recordar i renovar la nostra missió 
específica al servei de la comunitat. 
Tots nosaltres desenvolupem una ac-
tivitat concreta a una parròquia, a una 
comunitat religiosa, en un moviment 
apostòlic o a la cúria diocesana i, quan 
ens pregunten en nom de qui ho fem o 
ens consulten sobre les nostres mo-
tivacions profundes, sabem respon-
dre que és Jesucrist qui guia les nos-
tres vides i tasques.

És una festa molt arrelada entre 
nosaltres i fa diversos anys que se ce-
lebra quan comença el curs pastoral. 
Pràcticament tots els col·labora dors 
dels diferents àmbits de la pastoral 
acudeixen a la Catedral i, acompa-
nyats per molts altres cristians, ele-
ven les seves pregàries al Senyor i re-
ben l’encàrrec de l’acció missione-
ra per part del Bisbe. És fonamental 
reconèixer que ningú se sent sol en 
la seva missió i que ningú predica 
un ensenyament propi com inspirat 
per si mateix. És una missió eclesial. 
Us recordo que el Catecisme, citant 
un text del Concili Vaticà II, afirma: 
«Enviada per Déu als Gentils a ésser 
sagrament universal de salvació, l’Es-

glésia, per les íntimes exigències de 
la seva pròpia catolicitat, obedient al 
precepte del seu Fundador, s’esforça 
a anunciar l’Evangeli a tots els homes» 
(AG 1). Tot això respon al mandat del 
Senyor: «Aneu, doncs, a tots els po-
bles i feu-los deixebles meus...» (Mt 
28,19).

Molt resumidament podem dir que 
«Jesús és l’enviat del Pare». Des del 
començament del seu ministeri, va 
cridar els qui va voler..., instituí Dotze 
perquè estiguessin amb ell i per en-
viar-los a predicar ... El ministeri dels 
apòstols és la continuació de la mis-
sió de Crist. «Qui us acull a vosaltres, 

a mi m’acull» (Mt 10,40). Així ho van 
fer marxant a anunciar l’Evangeli als 
quatre punts cardinals, amb la cla-
ra consciència que Crist estaria amb 
ells fins a la fi dels temps (Cf. Cate-
cisme 858 i ss.).

«I després (els apòstols) varen orde-
nar que, quan ells fossin morts, d’al-
tres homes de fiar s’encarreguessin 
de llur ministeri» (LG 20). És la línia 
d’actuació dels pastors, els actuals 
bisbes i els seus col·laboradors en el 
ministeri.

Tots els membres de l’Església, en -
cara que de diferents maneres, tenen 
part en aquest enviament. És l’ano-

menada vocació a l’apostolat, activi-
tat que tendeix a propagar el Regne 
de Crist per tota la terra. Això exigeix   
la paraula i el testimoni de cada cris -
tià perquè tots percebin l’amor de Déu 
i la seva salvació.

En la celebració de l’Enviament, a la 
Catedral, ho tornarem a fer amb tots 
els col·laboradors de la nostra diòce si 
i proposarem a la resta dels cris tians 
una major resposta a la seva voca -
ció i a la seva missió.

Acabo amb unes paraules del pa-
pa Francesc quan enviava als missio -
ners de la misericòrdia fa dos anys: 
«Mira, Senyor, aquests servents teus 
que vam enviar com a missatgers de 
misericòrdia, de salvació i de pau. 
Guia els seus passos amb la teva mà 
i sostent-los amb la potència de la te-
va gràcia, perquè no sucumbeixin da-
vant el pes de les fatigues apostòli-
ques. Ressoni en les seves paraules 
la veu de Crist i en els seus gestos el 
cor de Crist; i els qui els escoltin siguin 
atrets a l’obediència de l’Evangeli.»

Podeu comprovar que és una fes-
ta amb un profund significat, que ens 
compromet a anunciar amb alegria i 
autenticitat el que, del Senyor, hem 
après, pregat i celebrat.

† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida

NOTÍCIES

La seu del 12è Aplec de l’Esperit 
serà a la diòcesi de Tortosa, i se 
celebrarà els dies 19 i 20 de 

maig de 2018. Aquesta trobada in-
terdiocesana, que se celebra per la 
Pentecosta, aplega centenars de jo-
ves cristians per a pregar, compartir 
experiències i donar testimoni de la 
seva fe en Jesucrist. 
  L’organitza el Secretariat Interdio-
cesà de Joventut de Catalunya i Ba-
lears i és convocada pels bisbes de 
la Conferència Episcopal Tarraconen-
se (CET), a través de les delegacions 
diocesanes de Pastoral de Joventut. 

L’Aplec de l’Esperit 2018 tindrà 
per lema «Crist és la vida». La ciutat 
de Tortosa i el Delta de l’Ebre seran 
els seus escenaris, amb el riu com 
a icona de la vida nova que ens do-
na Jesucrist. Tindrà una durada de 
dos dies, com en els primers Aplecs 
de l’Esperit. El primer va ser a l’any 
1978. 

L’Aplec 2018 coincidirà amb el 
període previ de la celebració, a Roma, 
del Sínode de Bisbes que porta per 
títol «Els joves, la fe i el discerniment 
vocacional», convocat pel papa Fran-
cesc.

Tortosa acollirà el 12è Aplec de l’Esperit al maig de 2018
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CERCA DE VOSOTROS

La fi esta del Envío

E l próximo jueves, día 14, nuestra Iglesia dioce-
sana está llamada a vivir una gran fiesta en la 
Catedral. Nos reuniremos los cristia nos para 

recordar y renovar nuestra misión específica al ser-
vicio de la comunidad. Todos nosotros desarrolla-
mos una actividad concreta en la parroquia, en la 
comunidad religiosa, en el movimiento apostólico o 
en la curia diocesana, y cuando nos preguntan en 
nombre de quién lo hacemos o nos consultan so-
bre nuestras motivaciones profundas sabemos res-
ponder que es Jesucristo quien guía nuestras vidas 
y tareas.

Es una fiesta con mucho arraigo entre nosotros 
y desde hace unos años se lleva celebrando en los 
primeros días del curso pastoral. Prácticamente to-
dos los colaboradores de los distintos ámbitos de 
la pastoral acuden a la catedral y, acompañados 
por otros muchos cristianos, elevan sus oraciones 
al Señor y reciben el encargo de la acción misione-
ra por parte del Obispo. Es fundamental reconocer 
que nadie se siente solo en su misión y que nadie 
predica una enseñanza propia como inspirada por 
sí mismo. Es una misión eclesial. Os recuerdo que 
el Catecismo, citando un texto del Concilio Vatica-
no II, afirma: «La Iglesia, enviada por Dios a las gen-
tes para ser sacramento universal de salvación, por 
exigencia íntima de su misma catolicidad y obede-
ciendo el mandato de su Fundador, se esfuerza por 
anunciar el Evangelio a todos los hombres» (AG 1). 
Todo ello responde al mandato del Señor: «Id y ha-
ced discípulos a todas las gentes…» (Mt 28,19).

Muy resumidamente podemos decir que «Jesús 
es el enviado del Padre». Desde el comienzo de su 
ministerio, llamó a los que él quiso… instituyó Do-
ce para que estuvieran con él y para enviarles a pre-
dicar… El ministerio de los Apóstoles es la conti-
nuación de la misión de Cristo. «Quien a vosotros 
recibe, a mí me recibe» (Mt 10,40). Así lo hicieron 
marchando a anunciar el Evangelio a los cuatro pun-
tos cardinales, con la clara conciencia de que Cris-
to estaría con ellos hasta el fin de los tiempos (Cfr. 
Catecismo 858 y ss.).

«Para que continuase después de su muerte la 
misión a ellos confiada, encargaron (a los apóstoles) 
mediante una especie de testamento a sus colabo-
radores más inmediatos que terminaran y conso-
lidaran la obra que ellos empezaron» (LG 20). Es 
la línea de actuación de los pastores, los actuales 
obispos y sus colaboradores en el ministerio.

Todos los miembros de la Iglesia, aunque de di-
ferentes maneras, tienen parte en este envío. Es 
la llamada vocación al apostolado, actividad que 
tiende a propagar el Reino de Cristo por toda la tie-
rra. Ello exige la palabra y el testimonio de cada 
cristiano para que todos perciban el amor de Dios 
y su salvación.

La celebración del Envío, en la Catedral, será con 
todos los colaboradores de nuestra diócesis, propo-
niendo al resto de los cristianos una mayor respues-
ta a su vocación y a su misión.

Termino con unas palabras del papa Francisco 
cuando enviaba a los misioneros de la misericordia 
hace dos años: «Mira, Señor, a estos siervos tuyos, 
que enviamos como mensajeros de misericordia, de 
salvación y de paz. Guía sus pasos con tu diestra y 
sostenlos con la potencia de tu gracia para que no 
sucumban ante el peso de las fatigas apostólicas. 
Resuene en sus palabras la voz de Cristo y en sus 
gestos el corazón de Cristo; y cuantos los escuche 
sean atraídos a la obediencia del Evangelio.»

Podéis comprobar que es una fiesta con hondo 
significado, que nos compromete a todos a anunciar 
con alegría y autenticidad lo que, del Señor, hemos 
aprendido, orado y celebrado.

† Salvador Giménez Valls
Obispo de Lérida 

@Pontifex: «Aneu, arri-
beu a totes les perifèries! 
Aneu, i allà sigueu Esglé-
sia, amb la força de l’Es-

perit Sant» (23 de juny).

@Pontifex: «La misericòrdia reconfor-
ta el cor i el fa sensible a les necessi-
tats dels germans a través de compar-
tir i participar» (24 de juny).

@Pontifex: «Cadascú de nosaltres 
és preciós; cadascú de nosaltres 
és insubstituïble als ulls de Déu» 
(25 de juny).

@Pontifex: «Aguseu 
la vista per veure els 
senyals de Déu pre-
sents a la realitat» (27 
de juny).

La nostra experiència a Lourdes 
amb l’Hospitalitat de Lleida

Del 29 de juny al 2 de juliol va tenir lloc el 32è 
pelegrinatge diocesà a Lourdes de l’Hospita-
litat de la Mare de Déu de Lourdes de Lleida, 

amb la participació de desenes de lleidatans amb el 
bisbe Salvador al capdavant. Us oferim, el testimo ni 
de la família Barroso-Tramuns, formada per Pablo, 
el pare, Marta, la mare, i vuit fills: el Pablo, el Gui-
llermo, l’Àlvaro, el Miquel, la Maria, el Josep, el Joan 
i el Xavi, el més petit. 

Això és el que ens diuen:
«Hem tingut el do i l’alegria d’anar tota la famí-

lia durant 4 dies a Lourdes amb l’Hospitalitat de 
Lleida. Un pla que desitjàvem fer des de fa for-
ça temps. 

»L’experiència ha estat espectacular, ens ha en-
cantat. Hem anat molt a Lourdes, però Lourdes 
sense els malalts no seria Lourdes. I això és el que 
hem fet aquesta vegada, anar a Lourdes amb els 
malalts i voluntaris. Els dos grans, de 17 i 14 anys, 
han estat portant malalts al santuari (a la gruta, els 
banys, la santa Missa, la processó de les torxes, 
a rebre el sagrament de la confessió, l’exposició del 
Santíssim, el Via Crucis ...) i s’han sentit molt feli-
ços i útils, s’han adonat que hi ha gent que els ne-
cessita. 

»Els nois es responsabilitzen i saben que el ma-
lalt els necessita i no poden fallar, es crea un bino-
mi malalt-voluntari que deixa empremta per a tota la 
vida, així ens ho han manifestat els nois. Volem do-
nar les gràcies a l’Hospitalitat de Lleida que, acom-
panyats pel Bisbe, ens han acollit a tota la família 
amb un afecte espectacular. Ens hem sentit molt es-
timats i compresos. Ens han donat un gran exemple 
de generositat i amor. Es nota que veuen el Crist 
en els malalts i necessitats. La fe i la catolicitat la 
trobes de manera especial vivint-la amb l’Hospita-
litat a Lourdes. Amb el nostre petit, que té síndro-
me de down, s’han desviscut i entendrit. 

»Ens hem adonat que la Verge i els malalts trans-
formen els cors de les persones. I això és l’Hospi-
talitat, gent amb un cor gran i desviscut pels altres. 
Tant de bo més gent vingui a Lourdes amb l’Hospi ta-
litat, és una meravella. Nosaltres ens hem quedat 
encantats i amb ganes de repetir. La Mare de Déu 
ha deixat una empremta en el nostre cor i una unió 
amb l’Hospitalitat i els malalts que no hi ha parau-
les que ho puguin expressar. Tant de bo l’any que 
ve puguem repetir aquest meravellós pelegrinatge 
acompanyats de més famílies. A la Mare de Déu de 
Lourdes li encantaria. MOLTÍSSIMES GRÀCIES.»
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AGENDAAGENDA

◗  Dijous 14 de setembre. A les 19 h, 
celebració de l’Enviament. Lloc: Ca-
tedral de Lleida.

   

11.  Dilluns (lit. hores: 3a setm.) 
[Col 1,24-2,3 / Sl 61 / Lc 6,6-11]. 
Sant Protus i sant Jacint, germans 
mrs. (s. IV); santa Teodora Alexan-
drina, penitent; beat Bonaventura 
Gran (Riudoms, 1620 - Roma, 1684), 
rel. franciscà; sant Joan Gabriel Per-
boyre, prev. i mr.

12.  Dimarts [Col 2,6-15 / Sl 
144 / Lc 6,12-19]. Santíssim Nom 
de Maria; Mare de Déu de Lluc.

13.  Dimecres [Col 3,1-11 / 
Sl 144 / Lc 6,20-26]. Sant Joan 

Crisòstom (†407), bisbe de Cons-
tantinoble i doctor de l’Església.

14.  Dijous [Nm 21,4-9 (o bé: Fl 
2,6-11) / Sl 77 / Jo 3,13-17]. Exal-
tació de la Santa Creu.

15.  Divendres [1Tm 1,1-2.12-
14 / Sl 15 / Jo 19,25-27 (o bé: Lc 2,
33-35)]. Mare de Déu dels Dolors; 
sant Nicodemes, mr.; santa Cateri-
na de Gènova.

16.  Dissabte [1Tm 1,15-17 / 
Sl 112 / Lc 6,43-49]. Sant Corneli, 
papa (251-253), i sant Cebrià (Ci -

priano), bisbe de Cartago (249-258), 
mrs.; santa Edita, vg., princesa; beat 
Víctor III, papa (1086-1087).

17.  Diumenge vinent, XXIV de 
durant l’any (lit. hores: 4a setm.) [Sir 
27,33-28,9 / Sl 102 / Rm 14,7-9 / 
Mt 18,21-35]. Sant Robert Bel·lar-
mino (1542-1621), bisbe de Càpua 
i doctor de l’Església, cardenal (je-
suïta); sant Pere Arbués, prev. i mr. 
a Saragossa; santa Coloma, vg. 
i mr. a Còrdova; santa Ariadna, mr.; 
santa Hildegarda, vg.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

Temps de festes 
majors

REFLEXIONS

Aquestes darreres setmanes —i les que se-
guiran— han estat de festa major per a 
molts pobles, barris i ciutats de Catalunya, 

que s’han omplert d’activitats ben diverses. S’hi 
participa amb més o menys intensitat segons les 
preferències i l’edat. Probablement els més pe-
tits i joves en gaudeixen especialment. Els més 
grans, sense deixar de fer-ho, recorden moments 
de la infantesa i joventut, moments especials de 
la seva història personal i de la seva implicació 
en la història col·lectiva que entre tots han anat tei-
xint. En un moment o altre d’aquests dies de festa, 
la comunitat cristiana s’ha aplegat per compartir 
el pa i el vi com Jesús ens ensenyà a fer-ho. «Ce-
lebreu la festa amb alegria [...] a la presència del 
Senyor, el vostre Déu» (Lv 23,40). 
  Sovint la festa és sota l’advocació de Maria, la 
senzilla noia de poble que volia ser fidel al Senyor, 
que tenia el seu projecte de vida amb molts ele-
ments que han perdurat en el temps: casar-se amb 
un home bo, Josep, formar una família que espe-
rava que fos beneïda amb fills... Déu, però, tergi-
versa els seus plans. Li demana que sigui mare de 
Jesús, el Salvador, amb totes les conseqüèn cies. 
També, a vegades, ens poden succeir esdeveni-
ments imprevistos: perdre o trobar una feina, una 
malaltia, enamorar-se, el traspàs d’una persona 
estimada... Maria escolta la crida, deixa que capgi-
rin la seva vida. I amb el sí de Maria a Natzaret 
comença la salvació del món. «Perquè per a Déu no 
hi ha res impossible» (Lc 1,38). El projecte de Déu 
no s’ha esgotat. Hi ha molt per fer. Déu neces-
sita persones de bona voluntat que siguin capaces 
de dir sí, com Maria, per continuar fent meravelles.
  La paraula de Déu interpel·la personalment i 
també com a comunitat. Les comunitats parro-
quials estan cridades a ser testimonis de fe que 
emergeixen en la ciutat secular i que, des de la 
realitat en què estan immerses, han d’esdevenir 
evangelitzadores, sigui des de la formulació d’un 
primer anunci o des d’una acció pastoral més 
consolidada, atenent sempre les situacions de 
les persones i la seva llibertat. Donem continuï-
tat al sí de Maria fent present l’amor de Déu en 
el món, des de la catequesi, des dels grups de 
fe, des dels moviments, des de la participació 
en el teixit associatiu, des de la proximitat del 
veïnatge, des del trobament amb les persones, 
les situacions... des del trobament de Déu en la 
pregària. 

Enric Puig Jofra, SJ

Arrenca el curs 2017-2018 
a l’IREL-ISCR

Joan Valls, nou conseller de les 
plataformes socials dels Salesians

L ’IREL és un espai universi-
tari i de formació cristiana 
ple d’humanitat. Els estudis 

universitaris que s’imparteixen 
són el Batxillerat en Ciències Re-
ligioses (titulació eclesiàstica) i el 
Grau i Màster en Ciències Re li-
gioses, ambdós reconeguts ci-
vilment. A banda de la formació 
obligatòria de la carrera, ofereix 
també una sèrie de cursos, con-
ferències i seminaris, que són 
oberts a totes les persones que 
hi tinguin interès i s’hi vulguin ins-
criure. També, aquests poden 
ser cursats com a matèries op-
tatives.

 Per a aquest curs s’han pro-
gramat:

— Cicle de conferències: «El 
cos en l’ésser humà.»

— Seminari L’Atri dels Gentils 
(humanisme i transcendèn-
cia). «Màrius Torres: pel do-
lor a la joia.»

— Curs d’introducció a la lec-
tura de la Bíblia i «Lectio Di-
vina».

— Curs d’Ensenyament Religiós 
a l’Escola (ERE): «El Professor.»

— Curs IREL-ICE de la UdL: «El 
benestar docent (VI)»

E l religiós salesià Joan Valls, 
delegat de Pastoral Obre-
ra del Bisbat de Lleida, ha 

estat nomenat conseller inspec-
torial de les Plataformes Socials 
de la família salesiana. Aquest 
nomenament s’emmarca en un 
procés de renovació dels càrrecs 

de l’Inspectoria salesiana Maria 
Auxiliadora. Joan Valls és vica-
ri de les parròquies de Sant Agus-
tí i Sant Josep Obrer de Lleida, 
delegat de Pastoral Obrera i con-
siliari de la JOC (Joventut Obrera 
Cristiana) i de l’ACO (Acció Catò-
lica Obrera).

— Anàlisi del Currículum de Re-
ligió.

— XIII Jornades de Filosofia mo-
derna.

— Seminari d’espiritualitat 
mercedària.

— Curs de formació de cate-
quistes.

El cicle de conferències tracta-
rà sobre «El cos en l’ésser humà». 
La Lliçó inaugural, a càrrec del 
Dr. Manel Lladonosa, tindrà lloc 

a la UDL, el 19 d’octubre, a les 
19.30 h.

Es continua oferint el Curs de 
Vida Creixent, organitzat per un 
grup diocesà de persones de la 
tercera edat que cada mes es 
reuneix per aprofundir en els ca-
mins de la fe. S’ofereix, també, la 
possibilitat de cursar la DECA (De-
claració Eclesiàstica de Compe-
tència Acadèmica), per poder ser 
mestre i professor de religió, de 
primària o secundària.
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COMENTARIDiumenge XXIII de durant l’any

E ntre els deportats a Babilònica hi ha 
un jove profeta: Ezequiel. Els cp. 33-39 
són oracles de salvació amb missat-

ge d’esperança per als deportats. 
Fill d’home, t’he fet sentinella perquè vet-

llis sobre Israel. El profeta com a sentinella 
ha d’avisar dels perills que amenacen al Po-
ble, tant en conjunt (v. 2s) com en particu-
lar (v. 7s). 

La correcció fraterna és deure inherent 
al ministeri profètic. Si no adverteixes el pe-
cador perquè s’aparti del camí del mal, et 
faré responsable. 

Rm 13,8s recapitula totes les exigències 
de Déu en l’amor: No quedeu a deure res a 
ningú si no és l’amor que us deveu els uns 
als altres. Aquesta unificació té llarga tra-
dició bíblica: el judaisme tardà ja mirava el 
manament de l’amor com el principi-resum 
de la Torà-Llei. 

Sant Pau exclou la Llei com a camí de 
salvació, però l’accepta com a expressió 
pedagògica de la voluntat de Déu dins un 
procés que culmina en Crist (Hb 1,1).

En perícopa exclusiva de Mt, planteja Je-
sús què cal fer si el teu germà peca.

Mt 18 ve presidit pel criteri del fratern re-
colzament als petits que creuen, dels quals 
el vostre Pare del cel no vol que es perdi ni 
un de sol. 

Si el teu germà peca, ves a trobar-lo i par-
leu-ne vosaltres dos sols: així si te’n fa cas, 
t’hauràs guanyat el germà. Pels rabins, gua-
nyar un germà indica la seva conversió ob-
tinguda en la missió. 

Més que norma jurídica és camí amb bo-
na pedagogia per aconseguir de debò la con-
versió del germà pecador, que mai s’asso-
lirà publicant les seves mancances. 

Només la Comunitat reunida és ambient 
propici per a la correcció fraterna. 

Mn. José Luis Arín

Si el teu germà 
peca, parleu-ne 

vosaltres dos sols

◗  Lectura de la profecia d’Ezequiel (Ez 33,7-9)

El Senyor em digué: «Fill d’home, t’he fet sen-
tinella perquè vetllis sobre el poble d’Israel. 
Quan sentis dels meus llavis una paraula, els 
has d’advertir de part meva. Si jo amenaço el 
pecador amb la mort i tu no li dius res i no l’ad-
verteixes que s’aparti del camí del mal, ell mo-
rirà per culpa seva, però jo et faré responsa-
ble de la seva sang. Ara, si tu l’havies advertit 
que s’apartés del mal camí i es convertís, però 
no s’ha convertit, ell morirà per culpa seva, i tu 
hauràs salvat la teva vida.»

◗  Salm responsorial (94)

R.  Tant de bo que avui sentíssiu la veu del Se-
nyor: «No enduriu els vostres cors.» 

Veniu, celebrem el Senyor amb crits de festa, / 
aclamem la Roca que ens salva; / presentem- 
nos davant seu a lloar-lo, / aclamem-lo amb els 
nostres cants. R.

Veniu, prosternem-nos i adorem-lo, / ageno-
llem-nos davant del Senyor, que ens ha creat; / 
ell és el nostre Déu i nosaltres som el poble 
que ell pastura, / el ramat que ell mateix guia. R. 

Tant de bo que avui sentíssiu la seva veu: / «No 
enduriu els vostres cors com a Meribà, / com el 
dia de Massà, en el desert, / quan van posar-
me a prova els vostres pares, / i em temptaren, 
tot i haver vist les meves obres.» R.

◗  Lectura de la carta de sant Pau 
als cristians de Roma (Rm 13,8-10)

Germans, no quedeu a deure res a ningú. L’ú nic 
deute vostre ha de ser el d’estimar-vos els uns 
als altres. Qui estima els altres, ha complert la 
Llei. No cometre adulteri, no matar, no robar, no 
desitjar allò que és d’un altre, i qualsevol altre 
manament, es troba en aquestes paraules: Es-
tima els altres com a tu mateix. Qui estima no fa 
cap mal als altres. Estimar és tota la Llei.

◗  Lectura de l’evangeli segons sant Mateu 
(Mt 18,15-20)

En aquell temps, Jesús digué als deixebles: «Si 
el teu germà peca, vés a trobar-lo i parleu-ne 
vosaltres dos sols. Si te’n fa cas, t’hauràs gua -
nyat el germà. Si no te’n fa cas, crida’n un altre 
o dos més, perquè la causa sigui judicada per 
la paraula de dos o tres testimonis. Si tampoc
no feia cas d’ells, parla’n a la comunitat reuni-
da. Si ni tan sols de la comunitat no volia fer cas, 
considera’l com si fos un pagà o un publicà. Us 
ho dic amb tota veritat: Tot allò que lligareu a 
la terra, quedarà lligat al cel, i tot allò que des-
lligareu a la terra, quedarà deslligat al cel. Us 
asseguro també que si dos de vosaltres aquí 
a la terra s’avenen a demanar alguna cosa, el 
meu Pare del cel els la concedirà, perquè on n’hi 
ha dos o tres de reunits en el meu nom, jo sóc en-
mig d’ells.»

◗  Lectura de la profecía de Ezequiel (Ez 33,7-9)

Esto dice el Señor: «A ti, hijo de hombre, te he 
puesto de centinela en la casa de Israel; cuan-
do escuches una palabra de mi boca, les adver-
tirás de mi parte. Si yo digo al malvado: “Mal-
vado, eres reo de muerte”, pero tú no hablas 
para advertir al malvado que cambie de con-
ducta, él es un malvado y morirá por su culpa, 
pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero 
si tú adviertes al malvado que cambie de con-
ducta, y no lo hace, él morirá por su culpa, pe-
ro tú habrás salvado la vida».

◗  Salmo responsorial (94)

R.  Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No en-
durezcáis vuestro corazón».

Venid, aclamemos al Señor, / demos vítores 
a la Roca que nos salva; / entremos a su pre-
sencia dándole gracias, / aclamándolo con 
cantos. R. 

Entrad, postrémonos por tierra, / bendiciendo 
al Señor, creador nuestro. / Porque él es nues-
tro Dios, / y nosotros su pueblo, / el rebaño que 
él guía. R. 

Ojalá escuchéis hoy su voz: / «No endurezcáis 
el corazón como en Meribá, / como el día de 
Masá en el desierto; / cuando vuestros padres 
me pusieron a prueba / y me tentaron, aunque 
habían visto mis obras». R.

◗  Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Romanos (Rom 13,8-10)

Hermanos: A nadie le debáis nada, más que el 
amor mutuo; porque el que ama ha cumplido 
el resto de la ley. De hecho, el «no cometerás adul-
terio, no matarás, no robarás, no codiciarás», 
y cualquiera de los otros mandamientos, se re-
sume en esto: «Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo». El amor no hace mal a su prójimo; por eso 
la plenitud de la ley es el amor. 

◗  Lectura del santo Evangelio según 
san Mateo (Mt 18,15-20)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Si tu hermano peca contra ti, repréndelo es-
tando los dos a solas. Si te hace caso, has sal-
vado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a 
otros o a otros dos, para que todo el asunto que-
de confirmado por boca de dos o tres testigos. 
Si no les hace caso, díselo a la comunidad, y 
si no hace caso ni siquiera a la comunidad, con-
sidéralo como un pagano o un publicano. En 
verdad os digo que todo lo que atéis en la tie-
rra quedará atado en los cielos, y todo lo que 
desatéis en la tierra quedará desatado en los 
cielos. Os digo, además, que si dos de vosotros 
se ponen de acuerdo en la tierra para pedir al-
go, se lo dará mi Padre que está en los cielos. 
Porque donde dos o tres están reunidos en mi 
nombre, allí estoy yo en medio de ellos».


