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PROP DE VOSALTRES

Enhorabona i gratitud
Amb una paraula resumeixo l’alegria per-

so nal i de tota la diòcesi per la celebració 
de la festa dels seus respectius patrons. 

Em refereixo als membres de la Vida Consagra-
da i també als membres de Vida Creixent. Cada 
un amb característiques pròpies, tant pel seu es-
til de vida com per la seva responsabilitat pasto-
ral.

És una qüestió de justícia, parlant col·loquial-
ment, compartir els sentiments i les idees amb els 
nostres semblants més propers. Ens alegrem o la-
mentem dels seus èxits o dels seus fracassos, de 
les alegries i de les penes. Amb paraules o amb 
gestos que ajuden a suportar els esdeveniments 
personals; algunes vegades encoratjant, altres cor-
regint o manifestant els possibles dissentiments. 
Però sempre amb afecte i amb intent de millorar la 
seva situació tenint present les paraules i els ges-
tos de Jesús a l’Evangeli.

Espero que aquest comentari setmanal servei -
xi per demanar a tots els lectors la pregària i l’a-
fecte cap a les dues associacions diocesanes que, 
el mateix dia 2 de febrer, celebren la seva festa i 
es reuneixen per fer la memòria anual del seu ser-
vei o per compartir l’alegria de la seva vida ecle-
sial.

Els membres de la Vida Consagrada tenen com 
a referència festiva la Presentació del Senyor. És 
el dia en el qual l’Església recorda com els pares 

de Jesús el porten al temple per sotmetre’s a una 
cerimònia pròpia de tots els israelites, consagrar 
els fills a Déu. Així ho han fet els homes i dones 
que, al llarg de la història, han volgut dedicar la se-
va vida al servei d’un carisma determinat per mi-
llor dedicar-se als seus semblants. Viuen la seva 
consagració en comunitat i són presents en multi-
tud d’activitats eclesials, presentant el seu lliura-
ment d’acord amb els consells evangèlics de po-
bresa, castedat i obediència.

Tots coneixeu els religiosos que col·laboren amb 
vosaltres en les parròquies, col·legis o centres 
socials. Hem d’agrair la seva dedicació que enri-
queix la nostra vida parroquial i diocesana. Ens 
felicitem de tenir-los tan a prop i per observar la 
seva preocupació per les mancances i limitacions 
dels seus semblants. També, les seves oracions 
a favor de l’Església i de la nostra societat.

Els components del moviment apostòlic de Vi-
da Creixent recorden als seus patrons Simeó i An -
na, els dos ancians que reben Jesús amb els seus 
pares quan van al temple per presentar-lo al Pa-
re Déu. Hi ha molts grups d’aquest moviment a 
les nostres parròquies; són persones d’edat que 
volen mantenir el nivell espiritual adquirit amb el 
pas dels anys i es reuneixen per compartir expe-
riències, per pregar, per escoltar, parlar i aprendre 
de la resta del grup. Són persones que atresoren 
la saviesa i l’experiència d’anys i estan capacitats 
per transmetre l’afecte, la gratuïtat i la dedicació 
als seus familiars més propers i a tota la comu-
nitat.

La presència d’aquests cristians en el cor de la 
societat consola i reparteix tendresa, humanitza i 
crea fraternitat, aporta recursos i sensibilitza en 
l’amor universal de Jesucrist. La diòcesi de Lleida, 
l’Església tota, està en permanent deute amb tots 
ells encara que saben, i això els engrandeix molt 
més, que mai serà saldat perquè la motivació del 
seu treball està en el seguiment del mateix Senyor 
que ja els concedeix la recompensa. Déu vulgui 
que augmenti l’exemple i el nombre de cristians 
en aquestes tasques tan beneficioses per a tota 
la societat. Pregueu per ells i per les vocacions a la 
vida consagrada.

† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida

NOTÍCIES

E l bisbe Salvador va assistir, el passat 7 de 
gener, a l’ordenació episcopal i a la presa 
de possessió de Francesc Conesa Ferrer 

com a bisbe de Menorca en un acte a la Catedral 
de Santa Maria de Ciutadella.
  L’ordenació fou presidida pel cardenal arque-
bisbe de València, Mons. Antonio Cañizares, i els 
principals concelebrants van ser el cardenal ar-
quebisbe de Valladolid i president de la Conferèn-
cia Episcopal Espanyola, Mons. Ricardo Blázquez, 
i el bisbe d’Oriola-Alacant, Mons. Jesús Murgui. 
A més a més, del bisbe Salvador també va con-

celebrar, entre d’altres, el bisbe emèrit de Lleida, 
Mons. Joan Piris. Tots dos havien ocupat aquest 
càrrec abans que el bisbe Conesa. 
  Fins a l’illa es van desplaçar per acompanyar 
al nou Bisbe de Menorca més d’una vintena de 
bisbes espanyols, nombrosos sacerdots, amics, 
fami liars i diocesans. 
  Des de la diòcesi d’Oriola-Alacant i la Basílica 
de Santa Maria d’Elx, d’on fou rector fins al seu no-
menament, es va organitzar un viatge amb unes 
150 persones entre les que hi havia més de qua-
ranta sacerdots d’aquesta diòcesi. 

El nostre Pastor assisteix 
a l’ordenació i a la presa de 

possessió del Bisbe de Menorca
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«Per què vas 
sortir de 
la teva 

terra?» (IX)

Vaig decidir anar com a voluntari a 
Fischat (Paraguai), precisament 
l’any que vaig començar a treba-

llar de professor als germans maristes. 
Havia d’explicar als alumnes temes rela-
cionats amb la pobresa i em vaig adonar 
que cada cop que ho feia tenia la sensa-
ció que no estava transmetent allò que 
es mereixia una temàtica com aquesta. 
Recordo que quan era alumne, hi havia 
professors que havien fet experiències 
en camps de treball i sempre que par-
laven d’aquests temes, notaves que ho 
sentien perquè ho havien viscut. Un dia, 
mirant la televisió, em vaig donar comp-
te que les notícies relacionades amb la 
pobresa em deixaven bastant indiferent. 
Potser perquè estava massa acostumat 
a escoltar-les o perquè no emfatitzava 
amb les persones que mostraven les 
imatges. Aquesta actitud em preocupa-
va. I va ser per aquest motiu, que vaig 
decidir fer l’experiència d’anar a veure 
amb els meus propis ulls la situació de 
pobresa i misèria real d’aquestes perso-
nes, per a poder donar un missatge creï-
ble. Si no som nosaltres els professors 
els que ajudem a transmetre el missatge 
d’aquesta realitat, qui ho farà?

Adam Pulido
Voluntari de SED

Quan vaig prendre la decisió de sor-
tir de la meva terra i anar a fer un 
voluntariat internacional, ho vaig 

fer pensant en la idea de servei, molt lli-
gada a la feina que faig actualment al 
Banc d’Aliments. També hi havia una cu-
riositat, unes ganes de conèixer i emfa-
titzar amb una altra cultura diferent de 
la meva. Volia saber de quina manera 
afectava les persones una realitat de po-
bresa i privacions materials. Com inci dia 
en la manera de ser, cultura i relacions 
de les persones que no estan mediatit-
zades d’una manera tan immediata pel 
que és material. La sorpresa va ser que 
al final acabes aprenent d’ells més coses 
de les que un mateix els hi pot aportar. 
Amb molt pocs recursos materials, aques-
tes persones són capaces de vertebrar 
una comunitat, de ser felices i de mirar el 
futur amb certa esperança.

Oriol Berengué
Voluntari de SED

MISSIONERS DE LLEIDA

TWITTER DEL PAPA FRANCESCTWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «Santa Família de Natza-
ret, fes que tots reconeixem el caràc-
ter sagrat de la família, de la seva be-
llesa en el projecte de Déu» (30 de 

desembre de 2016).

@Pontifex: «Confiem a Maria Santíssima Mare de 
Déu el nou any, perquè la pau i la misericòrdia 
creixin arreu del món» (1 de gener de 2017).

@Pontifex: «Que la no violència pu-
gui esdevenir l’estil característic de 
les nostres decisions, relacions i ac-
cions» (3 de gener de 2017).

@Pontifex: «Ser avui autèntics deixe-
bles de Jesús vol dir també acceptar 
la seva proposta de no violèn-
cia» (4 de gener de 2017).

La generositat solidària de molta gent anònima fa 
que molts infants del barri puguin seure a taula per 
berenar i sopar, a més de comptar amb un acom-

panyament pedagògic, assegurant-los una alimentació 
adequada i suficient.
  Aquest programa d’alimentació infantil es realitza amb 
el recolzament i col·laboració dels serveis socials muni-
cipals i del professorat dels centres públics d’Infantil i 
Primària del barri de Cappont (Camps Elisis, Frederic Go-
dàs i Alberto Tonucci).

Mons. Salvador Giménez, bisbe de Lleida, va pre-
sidir el passat diumenge dia 1 l’Eucaristia per 
commemorar la Festa de la Sagrada Família 

en la parròquia que porta aquest nom de la nostra ciu-
tat, situada al barri de Cappont.
  Nombrosos feligresos van participar en la Missa, 
juntament amb membres de la Delegació de Pastoral 

de Vida i Família. El bisbe Salvador comentant el lema 
d’aquest any proposat per la Comissió Episcopal de l’A -
postolat Seglar «Viure l’alegria de l’amor en la família», 
va recordar que «l’alegria de l’Evangeli es reflecteix en 
l’alegria de l’amor que es viu i s’aprèn de manera emi-
nent en la família». La coral Units pel Cant, dirigida per 
Antonieta Melé, va solemnitzar aquesta celebració.

La Unitat Pastoral de Cappont 
celebra la Festa de la Sagrada Família

Aliments solidaris per la 
Unitat Pastoral de Cappont

L ’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes ha fet públic 
el veredicte del Jurat del LXXXII Concurs de Pesse-
bres pel que fa al Grup Esglésies, atorgant el Primer 

Premi al pessebre monumental de la parròquia de Sant 
Pau de la Mariola.
  El pessebre ha estat construït pel Mestre Pessebris-
ta Virgilio del Olmo. El resultat ha estat de nou especta-

cular, oferint un any més, i aquest en fa 20, un extraor-
dinari pessebre monumental conformat per gairebé 300 
figures, de les quals 30 són mòbils. El Jurat ha valorat 
molt positivament les novetats en el muntatge (nou Pa-
lau d’Herodes) i l’esforç en la seva construcció pel seu 
autor i l’equip col·laborador. El Jurat ha atorgat el Segon 
Premi al diorama del Santuari de Sant Antoni de Pàdua 
dels franciscans de Lleida. 
  El Tercer Premi ha estat atorgat al diorama del san-
tuari-parròquia de Santa Teresina dels pares carmeli-
tes.
  El Jurat, atenent la seva originalitat artística i plàstica, 
ha concedit un Premi Especial al diorama de la parrò-
quia de Sant Antoni Maria Claret. Tanmateix han estat 
concedits cinc Accèssits als pessebres de les parrò-
quies de la Mare de Déu de la Mercè dels pares Merce-
da ris, Santa Teresa Jornet, Mare de Déu del Carme, 
Sant Llorenç i Mare de Déu de Montserrat. Finalment, ha 
atorgat una Menció Honorífica als grups de pessebres 
dels infants de catequesi del santuari-parròquia de Santa 
Teresina.

Concurs de Pessebres
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AGENDAAGENDA

◗ Diumenge, 29 de gener:
— A les 12 h, Eucaristia en honor de la 

Mare de Déu de l’Arcada a la par-
ròquia de Sant Pere.

◗  Dimarts, 31 de gener i 1 de febrer:
— A les 10 h, reunió de la CET a Tia -

na.
◗ Dijous, 2 de febrer:

— A les 10.30 h, Trobaba de Vida 
Creixent als Jardins del Segre.

— A les 19 h, Eucaristia a la Catedral.
◗ Divendres, 3 de febrer:

— A les 18 h, Confirmacions dels 
alumnes del Col·legi Episcopal a la 
parròquia de Santa Teresina.

◗ Dissabte, 4 de febrer:
— A les 21 h, Adoració Nocturna a l’Es-

glésia de Sant Pere.

  

 30.  Dilluns (lit. hores: 4a setm.) 
[He 11,32-40 / Sl 30 / Mc 5,1-20]. 
A Tortosa (ciutat): Sta. Àngela de 
Mèrici, vg.; Sta. Martina, vg. i mr.; St. 
Adelelm (Lesmes), bisbe de Burgos 
(benedictí, s. XI); Sta. Jacinta de Ma-
riscotti, vg. terciària franciscana.

31.  Dimarts [He 12,1-4 / Sl 
21 / Mc 5,21-43]. Sant Joan Bosco 
(1815-1888), prev. de Torí, fund. con-
gregacions salesianes (SDB), patró 
del cinema; santa Marcel·la, viuda.

FEBRER

1.  Dimecres [He 12,4-7.11-15 / 
Sl 102 / Mc 6,1-6]. Sant Cecili, bis-

be de Granada i mr.; santa Brígida 
d’Escòcia, vg.

2.  Dijous [Ml 3,1-4 (o bé: He 
2,14-18) / Sl 23 / Lc 2,22-40 (o bé, 
més breu: 2,22-32)]. La Presenta ció 
del Senyor (antigament Purificació
de Maria, i popularment la Candele ra, 
pel ritu de la llum); Mare de Déu pa-
trona dels cerers i dels electricistes.

3.  Divendres [He 13,1-8 / Sl 26 / 
Mc 6,14-29]. Sant Blai, bisbe de Se-
baste (Armènia) i mr. (s. IV), invocat pel 
mal de coll; beat Esteve Bellesi ni, 
prev. agustinià; sant Òscar, bisbe.

4.  Dissabte [He 13,15-17.20-
21 / Sl 22 / Mc 6,30-34]. Sant An-

dreu Corsini (†1373), bisbe (carme-
lità); sant Gilbert, prev.; sant Joan 
de Brito, prev. i beats Rodolf Acqua-
vi va, prev., i companys Francesc 
Pache co, Carles Spínola, prevs., i 
companys, Jaume Berthieu, prev., 
i Lleó-Ignasi Magin, prev., companys, 
jesuïtes, mrs. 

5.  Diumenge vinent, V de durant 
l’any (lit. hores: 1a setm.) [Is 58,7-
10 / Sl 111 / 1C 2,1-5 / Mt 5,13-
16]. Santa Àgata o Àgueda, ver-
ge i màrtir siciliana (s. III), patrona 
de les dones d’Aragó; santa Cala-
manda, verge i màrtir, patrona de 
Ca laf.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

Conduïts 
per la seva mà

Acabades les vacances de Nadal, ha recomen-
çat a la parròquia la catequesi que prepara 
per a la primera comunió. La catequista, una 

noia universitària de quart de carrera, els demana 
com han viscut i celebrat el Nadal, la vinguda de Je-
sús, i els recorda la pregunta que els va deixar ober-
ta en acabar la darrera sessió del trimestre passat: 
«Què ha suposat aquesta nova vinguda per a tu i 
quin propòsit et fas per a aquest nou any?» Alguns 
porten la resposta, fins i tot, escrita. Els infants, uns 
amb més fluïdesa que d’altres, amb més o menys 
decisió segons la manera de ser de cadascú, van ex-
pressant les seves reflexions. Diu un d’ells: «Jo crec 
que Jesús em dóna exemple i per això intento fer 
el que em demana. Tot i que de vegades no ho acon-
segueixo. Ell sap que m’he esforçat a fer-ho i que la 
propera vegada ho procuraré fer millor i li estic molt 
agraït per això. Com va dir el mossèn a la missa del 
pollet, Jesús és llum. Jo vull que m’il·lumini.» Una ne-
na va afegir, decidida: «Per a mi Jesús és el germà de 
tothom. I també vull saber moltes coses d’Ell i vull se-
guir el seu camí per ser com Ell. A la missa del gall 
que vaig anar, el mossèn ens va dir que, quan Jesús 
es va fer gran, ens va ensenyar a compartir, ajudar, 
fer un somriure... i això és el que hem de fer nosal-
tres.»

Un dels infants que portava escrita la resposta 
a les preguntes de la catequista va llegir: «Jo he fet 
una pregària perquè Jesús és una persona en qui 
puc confiar i amb qui puc parlar, perquè és molt es-
pecial: “Jesús, tu ets per a mi com un amic a qui li 
puc dir tot el que vulgui, com els meus problemes, 
els secrets, les alegries, també històries... Tu ets 
un amic especial. Et demano que sàpiga portar ale-
gria, compartir amb els altres, ajudar i respectar, te-
nir paciència, etc...”». I les intervencions seguiren... 

El baptisme ens ha empeltat en Crist, la saba del 
seu Esperit ens pot convertir en testimonis de Jesús. 
Hem d’aprendre d’aquests infants i sentir que cami-
nem conduïts per la seva mà, amb la senzillesa dels 
infants. «T’he cridat amb benvolença, t’he pres per la 
mà» (Is 42,6). Ell és al nostre costat i, si ens posem 
a les seves mans, les nostres obres seran també 
referència de Jesús entre aquells amb qui compar-
tim la vida. Cal deixar-se guiar en el dir i el fer i, so-
bretot, interiorment, escoltant la seva veu en la inti-
mitat de la pregària.

Enric Puig Jofra, SJ

REFLEXIONSUn Nadal diferent a l’hospital

Celebració de fi d’any

Cada any, els agents de Pastoral de la Salut 
del servei religiós preparem les festes de Na-
dal amb diferents activitats. En destaquem 

una: la felicitació dels nens als pacients ingressats. 
És una activitat que agrada molt a tots els pacients 
i familiars. Els professors expliquen als alumnes 
la realitat de la malaltia i se’ls fa veure que molts 
no poden passar aquestes festes tan familiars a 
casa a causa de la malaltia. Per això, se’ls convida 
a que facin una felicitació adreçada a un malalt 
que no coneixen. 
  Aquest any han realitzat aquestes felicitacions 
els alumnes del col·legi Santa Anna de Lleida. Ens 
han fet arribar unes quatre-centes felicitacions. 
La setmana abans de Nadal, els agents de Pasto-
ral de la Salut les han entregat a tots els malalts in-
gressats a l’hospital.
  Des del servei religiós de l’hospital agraïm de tot 
cor al col·legi Santa Anna les seves felicitacions 
tan ben il·lustrades, fetes pels alumnes. 
  També, volem fer un reconeixement especial a 
la coral Clamor de Soses que, des de fa trenta-un 
anys, es passen la tarda de la vigília de Nadal can-
tant nadales per totes les plantes d’hospitalització 
i solemnitzant la Missa de Gall. 
  Una altra activitat realitzada durant aquestes 
festes ha estat la visita dels Reis Mags a l’hospi-
tal. La vigília de Reis, durant el matí, van visitar a 

Hem acabat l’any 2016 amb una pregària 
col·lectiva a la capella del Santíssim de la 
parròquia del Carme. L’ha dirigit Mn. Adrià, 

que ha posat veu i sentiment a l’oració d’acció de 
gràcies per tot allò que hem rebut de Déu durant 

l’any 2016, de perdó i de petició, perquè l’Any Nou 
sigui feliç i puguem repartir felicitat.
  L’oració s’ha concretat amb unes pregàries sim-
bolitzades amb ciris encesos posats a l’altar i amb la 
consagració a Santa Maria, Mare de Déu. Mn. Joan 
Ramon ha fet una reflexió sobre el Misteri del Na-
dal, Déu fet home, que hem de mirar amb els ulls 
de la fe: Déu s’ha fet un de nosaltres per elevar- 
nos a la dignitat de fills de Déu. També hem pregat 
molt especialment per la salut de Mn. Joan.
  L’acte ha comptat amb una presència signifi-
cativa de romanesos i del nou sacerdot, Mn. Adrià 
Bulai, que han entonat un cant final propi d’aques-
ta celebració. Ha acabat amb l’Adoració a Jesús 
Infant.

tots els nens ingressats a pediatria i a maternitat, 
fent-los entrega d’un regal.
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E l llibre de Sof presenta la situació 
abans de la «reforma de Josies» 
promoguda pel profeta Sofonies. 

Judà, sotmesa als assiris, viu invasió 
de costums estrangers: cal profunda 
reforma religiosa i social. Els oracles 
profètics haurien de dur a la conversió, 
però no aprenen la lliçó. 

L’esperança se centra ara en la Res-
ta d’Israel: almenys els humils del país 
busqueu la bondat i la humilitat. Potser 
així quedareu protegits el dia rigorós 
del Senyor (el famós «dies irae, dies 
illa» que vol estimular la conversió).

A Corint la Comunitat són gent de 
condició social baixa. Mireu qui sou 
els qui heu estat cridats. Això mostra 
un cop més la preferència de Déu pel 
més dèbil: Abel davant Caín, Jacob da-
vant Esaú, David...

Així ningú no pot gloriar-se davant 
Déu. 

Mt, al primer dels cinc grans «discur-
sos» en què estructura l’evangeli (5,1-
7,27), presenta el programa del Reg-
ne: les Benaurances, perfecta síntesi 
de l’Evangeli, icona del deixeble de Je-
sús, paradoxa només comprensible a 
la llum de la fe.

Feliços els pobres: la pobresa-virtut 
elegida per amor pot vèncer la pobre-
sa-pecat, filla de la injustícies i imposa-
da per l’egoisme.

Jesús promet felicitat no només en 
l’eternitat (posseiran la terra, seran con-
solats —saciats— compadits, veuran 
Déu) sinó també ja en el present (d’ells 
és el Regne del cel). 

La solidaritat dels qui ploren perquè 
estimen; el realisme dels humils; la co-
herència dels qui amb fam i set de ser 
justos s’hi esforcen; la misericòrdia 
dels compassius com el Pare; la trans-
parència dels nets de cor; el compro-
mís ferm dels qui, a més de desitjar-la, 
posen pau; la pista martirial segura dels 
perseguits pel fet de ser justos: són ga-
rantia d’identitat cristiana!

Mn. José Luis Arín

Feliços 
els pobres 
en l’esperit

COMENTARI

◗  Lectura de la profecía de Sofonías 
(So 2,3;3,12-13)

Buscad al Señor los humildes, que cumplís sus 
mandamientos; buscad la justicia, buscad la mo-
deración, quizá podáis ocultaros el día de la ira 
del Señor. 
  «Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, 
que confiará en el nombre del Señor. El resto de 
Israel no cometerá maldades, ni dirá mentiras, ni 
se hallará en su boca una lengua embustera; pas-
tarán y se tenderán sin sobresaltos.»

◗  Salmo responsorial (145)

R.  Dichosos los pobres en el espíritu, porque de 
ellos es el reino de los cielos.

El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, / 
él hace justicia a los oprimidos, / él da pan a los 
hambrientos. / 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 
justos, / el Señor guarda a los peregrinos. R. 

Sustenta al huérfano y a la viuda / y trastorna el 
camino de los malvados. / El Señor reina eterna-
mente, / tu Dios, Sión, de edad en edad. R.

◗  Lectura de la primera carta del apóstol 
san Pablo a los Corintios (1Co 1,26-31)

Fijaos en vuestra asamblea, hermanos, no hay en 
ella muchos sabios en lo humano, ni muchos po-
derosos, ni muchos aristócratas; todo lo contrario, 
lo necio del mundo lo ha escogido Dios para hu-
millar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha es-
cogido Dios para humillar el poder. Aún más, ha 
escogido la gente baja del mundo, lo desprecia-
ble, lo que no cuenta para anular a lo que cuenta, 
de modo que nadie pueda gloriarse en presencia 
del Señor. 
  Por él vosotros sois en Cristo Jesús, en este Cris-
to que Dios ha hecho para nosotros sabiduría, jus-
ticia, santificación y redención. Y así —como dice 
la Escritura— «el que se gloríe, que se gloríe en el 
Señor».

◗  Lectura del santo evangelio según 
san Mateo (Mt 5,1-12)

En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la 
montaña, se sentó, y se acercaron sus discípu-
los; y él se puso a hablar, enseñándoles: «Dicho-
sos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el 
reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque 
ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, por-
que ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tie-
nen hambre y sed de la justicia, porque ellos que-
darán saciados. Dichosos los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos 
los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, 
Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos 
se llamarán los Hijos de Dios. Dichosos los perse-
guidos por causa de la justicia, porque de ellos es 
el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os 
insulten y os persigan y os calumnien de cualquier 
modo por mi causa. Estad alegres y contentos, por-
que vuestra recompensa será grande en el cielo.»

◗  Lectura del llibre de Sofonies 
(So 2,3;3,12-13)

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, / dóna pa als 
qui tenen fam. / El Senyor deslliura els presos. R.

El Senyor dóna la vista als cecs, / el Senyor redre-
ça els vençuts, / El Senyor estima els justos; / el 
Senyor guarda els forasters. R.

El Senyor manté les viudes i els orfes, / i cap-
gi ra els camins dels injustos. / El Senyor regna 
per sempre, / és el teu Déu, Sió, per tots els se-
gles. R.

◗  Lectura de la primera carta de sant Pau 
als cristians de Corint (1Co 1,26-31)

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 
confondre els savis, ha escollit els qui el món té 
per ignorants; 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 glo-
ria, s’haurà de gloriar del Senyor.»

◗  Lectura de l’evangeli segons sant Mateu 
(Mt 5,1-12)

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: «Feliços 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 hu-
mils: són ells els qui posseiran el país. Feliços 
els qui tenen fam i set de ser justos: vindrà el dia 
que seran saciats. Feliços els compassius: Déu 
els compadirà. Feliços els nets de cor: són ells 
els qui veuran Déu. Feliços els qui posen pau: 
Déu els reconeixerà com a fills. Feliços els perse-
guits pel fet de ser justos: el Regne del cel és per 
a ells. Feliços vosaltres quan, per causa meva, 
us ofendran, us perseguiran i escamparan contra 
vosaltres tota mena de calúmnies: alegreu-vos-
en i feu festa, perquè la vostra recompensa és 
gran en el cel.

Diumenge IV de durant l’any


