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PROP DE VOSALTRES

Comença la Quaresma per als cristians
Quan em poso a l’ordinador 

per escriure aquests comen-
taris setmanals tinc sempre 

present a dos grups de possibles 
lectors: els que reben el Full Domini-
cal quan assisteixen a la celebració 
de l’Eucaristia o hi estan subscrits 
i aquells que llegeixen els diaris i els 
agrada tenir informació dels esdeve-
niments de la pròpia Església.

Deixo a la consideració de cadas-
cú la qualificació de cada grup per-
què tots dos em mereixen respecte, 
i la lectura que fan d’aquestes glos-
ses, amb els consegüents comen-
taris, quan m’arriben, ajuden i enri-
queixen la meva tasca al servei de 
tots. Sempre amb la mateixa finali-
tat per part meva, recordar la pro-
ximitat de Jesucrist a cada persona 
i procurar que el seu nom i la seva 
obra, l’Església, siguin ben acollits 
per la nostra societat. Per a això es-
tableixo un marc de referència, apro-
fundint en l’oferta de sentit que pro-
porciona l’Evangeli; evitant tot intent 
d’imposició a qui, des de la seva lli-
bertat, no accepti la veritat cristiana; 
sol·licitant sempre un respecte i una 
consideració digna per als creients 
en les seves diverses manifestacions 
religioses. Massa vegades se sol 

suportar, apel-
lant a la lliber-
tat d’expres-
sió, burles a les 
creences i tra-
dicions cristia-
nes, a més de 
limitacions a la 
llibertat religio-
sa. És possible 
combinar amb-
dós elements 
constitutius de 
l’ésser humà 
sense necessi-
tat d’agressions 
ni desqualifica-
cions. Massa 
vegades hem 
hagut de dema-
nar perdó per les imposicions en èpo-
ques passades. Ara és el moment per 
valorar les actuacions positives dels 
altres, per afavorir l’intercanvi d’ex-
periències en favor dels necessitats, 
per a col·laborar en la consecució del 
bé comú, per dialogar i establir ponts 
entre grups humans diferents, per evi-
tar exclusions per raó de la fe, de l’o-
rigen o estat socioeconòmic.

El respecte mutu engrandeix el cor 
de tots. La diversitat ens acosta a la 

reflexió i al co-
neixement dels 
que creuen o 
pensen diferent. 
L’acceptació de 
l’altre ens aju-
da a multiplicar 
l’estima pels 
seus costums, 
per les seves 
creences, per 
la seva pròpia 
història. Ningú 
vol abandonar 
els trets de la 
seva pròpia per-
sonalitat i s’o-
fèn quan sent 
desconsidera-
ció o menyspreu.

Ha estat un llarg preàmbul per ar-
ribar al que és fonamental d’aquest 
comentari: informar-vos que el pro-
per dimecres els cristians donem co-
mençament al temps de Quaresma. 
És un període de preparació per a la 
Pasqua de Jesús que, com ja sabeu, 
és la festa central de l’any cristià en 
què celebrem la seva Passió, Mort i 
Resurrecció. També per demanar a 
tots els cristians que renovin el sen-
tit de les pràctiques quaresmals, que 

no oblidin que el dejuni i l’abstinèn-
cia de menjar carn ens porta a l’aus-
teritat de vida, que l’almoina ens 
convida a la solidaritat constant i 
l’oració a aprofundir en les nostres 
relacions amb el Senyor. Tot això pot 
ser perfectament explicat als nens 
i joves de les nostres comunitats, 
evitant caure en les rutines o en les 
aparences estèrils i dotant-los de co-
herència i d’autenticitat per a la vida 
cristiana. Això segon permet gene-
rar noves vides dedicades a l’amor 
i la dedicació al proïsme.

Molts cristians viuen aquest temps 
com una bona oportunitat per replan-
tejar la seva relació amb Déu i la par-
ticipació conscient i responsable en 
la vida de l’Església. 

Us aconsello que ho presenteu 
així al vostre entorn i no us avergo-
nyiu de posar en pràctica les coses 
petites, com un signe de realització 
de la grandesa del seguiment al Se-
nyor.

Acabo amb una última indicació: 
procureu llegir el missatge que per a 
la Quaresma d’aquest any ha escrit, 
com fa sempre, el papa Francesc.

† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida

NOTÍCIES

E l patró de Lleida, sant Anastasi, ja té el seu 
llibre a la col·lecció «Sants i Santes», publi-
cat per l’Editorial del Centre de Pastoral Litúr-

gica de Barcelona. La col·lecció recull en volums de 
petit format les biografies dels personatges més 
singulars i representatius del nostre santoral.

El nou volum, que correspon al número 244 d’a -
questa popular col·lecció, porta com a títol Sant 
Anastasi, lleidatà per naixement i badaloní per 
martiri. S’ha publicat en català i també en llengua 
castellana, però amb el títol San Anastasio, solda-
do y mártir. Ha estat escrit pel periodista i his-
to riador Jordi Curcó, amb il·lustracions de Mer-

cè Gallifa. L’autor ja va publicar, l’any 2015, en 
aquesta mateixa col·lecció el llibre corresponent 
al número 231, titulat Francesc Castelló, jove i 
màrtir, dedicat a biografiar el testimoni d’aquest 
beat lleidatà.

En els nou capítols de què consta el volum, Jor-
di Curcó s’ocupa en primer lloc de presentar-nos 
les evidències i dubtes hagiogràfics existents del 
patró de Lleida, alhora que ens relata la seva vi-
da i martiri. 

El darrer capítol del llibre explica el perquè, quan 
i com va ser proclamat Anastasi patró de la seva 
ciutat natal, Lleida (1627), i de la martirial, Ba-

dalona (1672). És per raó d’aquest doble patroci-
ni que l’autor està convençut que el llibre pot ser 
d’interès tant per als lleidatans com per als bada-
lonins.

El patró de Lleida, sant Anastasi, 
a la col·lecció «Sants i Santes»
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TWITTER DEL PAPA FRANCESCTWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «Que l’exigència 
d’estar units a Jesucrist sor-
geixi del més profund de la 
nostra fe en Ell» (18 de gener 

de 2017).

@Pontifex: «Invoquem la unitat dels cris-
tians, perquè invoquem Crist. Volem viure la 
unitat, perquè volem seguir Crist i viure el 
seu amor» (19 de gener de 2017).

@Pontifex: «La unitat dels cristians no és el 
fruit dels nostres esforços humans, sinó que 
és un do que ve de dalt» (21 de gener de 
2017).

@Pontifex: «No tinguis por perquè jo 
sóc amb tu. Comuniquem espe-
rança i confiança en el nos-
tre temps!» (23 de gener de 
2017). 

E l passat 15 de gener es va ce-
lebrar el 40è aniversari de la 
Parròquia de Sant Ignasi de 

Loiola de Lleida. L’acte més solemne 
va ser la Missa Major presidida pel 
P. Joan Suñol, rector de la parròquia, 
i el P. Llorens Puig, delegat dels je-
suïtes a Catalunya, i concelebrada 
per nou jesuïtes de la comunitat de 
Lleida i Raïmat.

En la missa es va fer memòria dels 
inicis de la parròquia, dels jesuïtes 
que per ella han passat, així com dels 
que ens han deixat. També es va ex-
plicar la missió que té cada grup par-
roquial. A través de l’espelma, que 

La Unitat Pastoral de Cappont 
va celebrar, el passat 29 de ge-
ner, la festa patronal de la Par-

ròquia de Santa Teresa Jornet. Nom-
brosos fidels van participar de l’Eu-
caristia, solemnitzada per la Coral 
Cants i Rialles, de la Vocalia de la Do-
na del barri. També hi van participar 
dues germanetes de la Congregació 
dels Ancians Desemparats d’Aitona.

Una vuitantena de responsa-
bles, representants, consilia ris 
i acompanyants de la fe d’asso-

ciacions, moviments i grups laicals 
van participar, el passat 28 de gener, 
en la IV Jornada d’Apostolat Seglar de 
Catalunya, que es va celebrar al Se-
minari Conciliar de Barcelona. El Grup 
Balàfia de l’ACO-Lleida va participar 
en la taula rodona d’experiències.

El Dr. Joan Planellas, degà de la Fa-
cultat de Teologia de Catalunya, va pro-
nunciar una ponència titulada «Comu-
nitats laïcals i comunió diocesana». 
A continuació, el Dr. Jaume Aymar 
va moderar una taula rodona que va 
comptar amb la participació de CVX 
Catalunya, Comunitat Adsis, Opus 
Dei, Juventudes Vicencianas, Acció 
Catòlica General i Acció Catòlica Obre-
ra. Aquesta darrera va estar repre-
sentada per Josep Anton Belchi del 
Grup Balàfia de Lleida, acompanyat 
per una nodrida representació del 
grup. Tots ells van presentar expe-
riències concretes de coordinació 
i participació en la vida parroquial i 
dio cesana i van exposar el que de-
manen a les esglésies diocesanes 
de cara a una millor articulació.

cada un dels grups dipositava a l’al-
tar, es volia significar la llum de Jesús 
amb la que som enviats en missió 
enmig del món.

En la celebració es va fer esment 
del record entranyable del passat, 
com també de la voluntat de fruir del 
moment present i d’obrir-se al futur, 
al que Déu inspiri.

En acabar la missa, hi va haver el 
dinar de germanor. A la tarda, els mo-
nitors de l’esplai van presentar un ven-
tall d’actuacions: cançons, recull de 
fotografies dels 40 anys d’història, 
màgia, teatre i balls, tots ells prepa-
rats pels grups de la parròquia.

Durant la celebració es va pregar 
per tots els cristians, perquè vis-
quem amb fe i esperança les Benau-
rances de Jesús, que amb fe renova-
da i plens de la vida de Déu siguem 
autèntics testimonis del seu amor 
allà on estem. 

La celebració es va acabar amb 
la veneració de la relíquia de la san-
ta, dipositada en aquesta parròquia.

L’aportació de l’ACO va consistir 
en aportar experiències del compro-
mís dels militants en tasques i coor-
dinacions parroquials i diocesanes, 
així com una visió de les relacions 
que manté ACO amb diferents movi-
ments i realitats eclesials, a nivell lo-
cal i internacional. La trobada va ser 
presidida pel bisbe Xavier Novell, 
amb l’assistència de l’arquebisbe 
de Barcelona, Mons. Joan Josep Ome-
lla.

La Jornada va concloure amb l’Eu-
caristia, seguida d’un dinar compartit 
en un ambient ben animat.

La Parròquia de Sant Ignasi celebra 40 anys

Festa patronal de la Parròquia Sta. Teresa Jornet

ACO-Lleida participa a la Jornada d’Apostolat 
Seglar de Catalunya
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AGENDAAGENDA

◗  Dilluns, 27 de febrer. A les 20.30 h, tertú lia 
amb Marta Trepat, al bar-cafeteria 1800. 
Organitza Moviment de professionals cris-
tians.

◗  Dimecres, 1 de març. Dimecres de cendra. 
A les 19 h, Viacrucis i Eucaristia, a la Cate-
dral.

◗  Dijous, 2 de març:
— A les 12 h, Eucaristia presidida pel Sr. Bis-

be a la Parròquia d’Almacelles.
— A les 19.30 h, conferència «La filosofia 

com a forma de celebració de la vida», a 
càrrec d’en Josep M. Forné, a l’IEI.

◗  Dissabte, 4 de març. A les 21 h, Adoració 
nocturna a l’Església de Sant Pere.

◗  Diumenge, 5 de març. A les 16 h, Viacru-
cis al Sant Crist de Balaguer, a l’Arxipres-
tat Seu Vella.

  

27.  Dilluns  (lit. hores: 4a setm.) 
[Sir 17,20-28 / Sl 31 / Mc 10,17-
27]. Sant Gabriel de la Dolorosa 
(1838-1862), rel. passionista; sant 
Baldomer (†660), sotsdiaca de 
Lió; beata Francina-Aina Cirer, vg. 
paüla, de Sencelles (Mallorca).

28.  Dimarts [Sir 35,1-15 / Sl 
49 / Mc 10,28-31]. Sant Rufí, mr.; 
sant Hilari, papa (sard, 461-468); sant 
Romà (s. V), abat; sant Sara pió, mr.

MARÇ

1.  Dimecres [Jl 2,12-18 / Sl 
50 / 2C 5,20-6,2). Cendra. Sant Ros-

send (Salas 907 - Celanova 977), 
bisbe (benedictí); sant Lleó, mr.; 
sant Albí (s. VI), bisbe (benedictí); 
santes Eudòcia i Antonina, mrs.

2.  Dijous [Dt 30,15-20 / Sl 1 / 
Lc 9,22-25]. Sant Lluci, bisbe; san-
ta Genara, mr.; santa Agnès de Pra-
ga o de Bohèmia, religiosa francis-
cana.

3.  Divendres [Is 58,1-9a / Sl 
50 / Mt 9,14-15]. Sant Medir, pagès 
mr. barceloní; sant Ermenter (o Eme-
teri) i sant Celdoni (o Celoni), sol-
dats mrs. a Calahorra; santa Màr-
cia, vg. i mr.

4.  Dissabte [Is 58,9b-14 / Sl 
85 / Lc 5,27-32]. Sant Casimir 
(1458-1484), príncep polonès; sant 
Luci I, papa (romà, 253-254) i mr.; 
sants Nèstor, Eteri, Arcadi, Capitó, 
bisbes i mrs.

5.  Diumenge vinent, I de Qua-
resma (lit. hores: 1a setm.) [Gn 2, 
7-9;3,1-7 / Sl 50 / Rm 5,12-19 
(o bé, més breu: 5,12.17-19) / 
Mt 4,1-11]. Mare de Déu d’Àfri-
ca; sant Focas, màrtir; sant Josep 
Joan de la Creu, religiós franciscà; 
santa Olívia, verge i màrtir; sant Lu-
perc, màrtir.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

Estimar Déu, 
la vida 

i les persones
E l seu funeral aplega quatre-centes persones a 

la ciutat on va néixer. Marxà a l’Índia tot just 
encetada la joventut i als inicis de la seva vida 

com a religiós. En la seva família resta el record de 
tantes situacions viscudes des de la proximitat o 
la distància, amb estones i afanys compartits , amb 
nombroses cartes escrites, trucades telefòniques, 
converses via skype, amb tantes paraules pronun-
ciades i acollides, amb tants silencis de temps i dis-
tància carregats de sentit.

Va ser un jove generós, un home fort i un religiós 
ben disposat a ajudar tothom, home servicial, ale-
gre, d’esperança combativa, treballador actiu de bo-
nes causes, implicat en la sort dels qui Déu creuà 
en el seu camí vital. Estimava els pobres i marginats 
perquè, com ell deia, «la Paraula s’ha fet carn i ha 
habitat entre nosaltres» (Jn 1,14), i estimava Jesús, 
a qui sempre va seguir. Bona persona, amb sentit 
de l’humor. Estimava tothom sense importar-li la 
classe social, ni l’opinió política, ni l’adscripció reli-
giosa. Només preocupat per la felicitat de la per-
sona. Estimava la seva terra, les seves cançons, 
la seva família, a la qual se sentia unit per un sen-
tit fort de pertinença i per la qual se sentia acom-
panyat i estimat en la distància. Estimava Déu amb 
una fe profunda i senzilla, arrelada, fonamentada i 
compromesa alhora. Va estimar i es va sentir esti-
mat perquè estimava la vida i les persones, ni l’una 
ni les altres li eren indiferents. És en aquest sentit 
que la família escollí la primera lectura: «Perquè tot -
hom vegi i sàpiga, s’adoni i comprengui que tot ho 
ha fet la mà del Senyor, que ho ha creat el Sant 
d’Israel» (Is 41,20).

Va ser corprenedor veure l’església plena, amb 
persones d’edats diverses, convocats per un home 
que, amb la seva vida, esdevingué interrogant i tes-
timoni. «Hi ha persones que deixen una petjada in-
esborrable quan les coneixes. Això és el que ens ha 
passat a tots amb tu. Cada trobada era un esclat 
de vida, de saviesa, d’experiència, de compassió i 
de joia. Sent plenament occidental i cristià, era al-
hora plenament indi, adivasi i, fins i tot, hindú. Per a 
les persones com ell, les delimitacions no tenien sen-
tit. Tant la seva ment com el seu cor eren capaços d’a -
braçar-ho tot. Gràcies, Senyor, per haver-lo tingut com 
a company, amic i mestre.» 

Enric Puig Jofra, SJ

REFLEXIONSFesta de la Mare de Déu del Blau

Missa per les bodes de plata 
sacerdotals del pare 
Joaquim Recasens

La festa de la Mare de Déu del Blau, celebrada 
el passat 2 de febrer coincidint amb la fes-
ta de la Candelera, va aplegar a mig cente-

nar de nenes a la Catedral de Lleida, als peus de 
la seva patrona.

Ho van fer convocades per l’associació Blaus Llei-
da, nascuda l’any 2012 de la voluntat i il·lusió d’u-
na colla de lleidatans i lleidatanes, per tal d’aple-
gar totes aquelles nenes, noies i dones que es 
diuen Blau. 

La resposta fou prou reeixida, amb la participa-
ció de Blaus vingudes principalment de la ciutat de 
Lleida, però també de pobles del voltant, com Ar-
tesa de Lleida, Alpicat, Torrelameu, Tàrrega, Tér-
mens, Les Avellanes, Balaguer, Sudanell i altres 
indrets més allunyats com Sant Pere de Ribes o 
Espluga de Francolí.

El president de Blaus Lleida, Josep M. Pujol, va 
manifestar la seva satisfacció per la resposta de 
les famílies amb nenes o noies que porten el nom 
de Blau: «Han respost molt bé i amb una gran par-
ticipació en la festa religiosa a la Catedral, que ha 
arrelat amb força en aquests darrers anys com una 
trobada també de caràcter familiar i de complicitat 
amb la ciutat.»

La celebració es va iniciar, puntualment, a les 6 de 
la tarda amb la benedicció de les candeles, pròpia 

Ha fet 25 anys que fra Joaquim Recasens va 
ser ordenat «fraret». Per aquest motiu, el 
passat diumenge 28 de gener, la comuni-

tat del Santuari de Sant Antoni de Pàdua de Lleida 
va voler celebrar-ho amb una Eucaristia. Els tercia-
ris, l’ordre franciscà seglar, que estan fascinats per 
l’estil de vida evangèlic de sant Francesc d’Assís, 
van organitzar-li aquesta sorpresa al pare Reca-
sens. Amics i familiars van omplir el santuari. Aca-
bada la celebració, l’agrupació Raíces de Za-hu-te 
va oferir un festival de jotes.

de la festivitat, que féu el bisbe de Lleida, Salvador 
Giménez, que tot seguit presidí l’Eucaristia.

Finalitzada la celebració es féu l’ofrena de llums 
i flors. Les Blaus, acompanyades pels seus pares, 
padrins o tiets, van anar pujant pel passadís cen-
tral de la Catedral fins a arribar als peus de la Mare 
de Déu del Blau on anaven dipositant, d’una a una, 
les petites espelmes i les flors. Mentrestant, el Petit 
Cor de la Catedral anava cantant els populars Goigs 
en la seva lloança. La festa va cloure amb una xo-
colatada a l’atri de la Catedral en honor de totes les 
Blaus, mentre es feien les darreres fotografies 
de record. 

Jordi Curcó



 Pàgina 4 26 de febrer de 2017

 Ed
ic

ió
: 

M
C

S
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 L
le

id
a,

 c
/ 

B
is

be
 1

, 
2

5
0

0
2

 L
le

id
a;

 t
el

. 
9

7
3

 2
6

8
 6

2
8

; 
a/

e:
 m

cs
@

bi
sb

at
lle

id
a.

or
g 

- W
eb

: 
w

w
w
.b

is
ba

tll
ei

da
.o

rg
 

D
ip

. 
le

ga
l: 

L.
 1

7
7

1
-2

0
1

4
 - 

R
ea

lit
za

ci
ó:

 Im
pr

es
ió

n 
O

ff
se

t 
D

er
ra

, 
s.

l.

L ’anunci profètic de la Salvació pren for-
ma tendra amb una de les expressions 
més emotives de la Bíblia: ¿Creus que 

una mare s’oblidarà i no s’apiadarà del fills 
de les seves entranyes? 

Perquè hi ha qui a Sió deia: m’ha abando-
nat el Senyor, s’ha oblidat de mi. També avui 
hi ha qui ho pensa. 

Déu fonamenta l’esperança: ni que alguna 
mare s’oblidés del seu fill, Jo no m’oblidaria 
mai de tu.

El lligam de l’apòstol-evangelitzador amb 
la Comunitat és clar: Que la gent no vegi en 
nosaltres més que uns servidors de Crist, 
administradors del que Déu s’ha proposat. 

L’essència és la doble condició: servidor 
de la gent i administrador del Pla de Déu.

Per això, tot i que la meva consciencia no 
m’acusa de res, diu Pau que això no vol dir 
que sigui irreprensible. 

La pròpia consciència és criteri necessari 
però insuficient: el meu jutge és el Senyor.

No val a judicar abans d’hora. Espereu que 
vingui el Senyor: ell farà llum sobre tot allò 
que s’amaga en les tenebres. 

Un treballador pot servir dos amos; però 
Déu i les riqueses són incompatibles. 

Jesús és clar i contundent: Ningú no pot «ser-
vir» dos amos. El text original indica el servei 
de l’esclau que pertany al seu amo a qui ha de 
restar sempre disposat a servir. 

Per això ningú no pot pertànyer a dos amos. 
La pertinència amorosa del batejat al Se-

nyor és totalitzant com a expressió de la con-
dició filial que és permanent. 

No us neguitegeu pensant què menjareu: 
Jesús no reclama desentendre’s sinó no ne-
guitejar-se. 

Busqueu per damunt de tot ser justos com 
Ell vol: fent-ho així, la resta us ho donarà de 
més a més. 

Mn. José Luis Arín

Busqueu per 
damunt de tot 

el regne de Déu 
i ser justos

COMENTARIDiumenge VIII de durant l’any
 

◗  Lectura del libro de Isaías (Is 49,14-15)

Sión decía: «Me ha abandonado el Señor, mi due-
ño me ha olvidado». ¿Puede una madre olvidar 
al niño que amamanta, no tener compasión del 
hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella se olvi-
dara, yo no te olvidaré. 

◗  Salmo (61)

R. Descansa sólo en Dios, alma mía.

Sólo en Dios descansa mi alma, / porque de él 
viene mi salvación; / sólo él es mi roca y mi sal-
vación, / mi alcázar: no vacilaré. R. 

Descansa sólo en Dios, alma mía, / porque él es 
mi esperanza; / sólo él es mi roca y mi salva-
ción, / mi alcázar: no vacilaré. R. 

De Dios viene mi salvación y mi gloria, / él es mi 
roca firme, Dios es mi refugio. / Pueblo suyo, 
confiad en él, / desahogad ante él vuestro cora-
zón. R. 

◗  Lectura de la primera carta de san Pablo 
a los Corintios (1Cor 4,1-5)

Hermanos: Que la gente sólo vea en vosotros ser -
vidores de Cristo y administradores de los miste-
rios de Dios. Ahora, lo que se busca en los ad-
ministradores es que sean fieles. Para mí lo de 
menos es que me pidáis cuentas vosotros o un 
tribunal humano; ni siquiera yo me pido cuentas. 
La conciencia, es verdad, no me remuerde; pero 
tampoco por eso quedo absuelto: mi juez es el 
Señor. Así, pues, no juzguéis antes de tiempo, 
dejad que venga el Señor. Él iluminará lo que es-
conden las tinieblas y pondrá al descubierto los 
designios del corazón; entonces cada uno reci-
birá de Dios lo que merece.

◗  Lectura del evangelio según san Mateo 
(Mt 6,24-34)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Na -
die puede servir a dos señores. Porque desprecia-
rá a uno y amará al otro; o al contrario, se dedicará 
al primero y no hará caso del segundo. No podéis 
servir a Dios y al dinero. Por eso os digo: no es-
téis agobiados por vuestra vida pensando qué 
vais a comer, ni por vuestro cuerpo pensando con 
qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el 
alimento, y el cuerpo que el vestido? Mirad los 
pájaros del cielo: no siembran ni siegan, ni alma-
cenan y, sin embargo, vuestro Padre celestial los 
alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? 
¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá 
añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué 
os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen 
los lirios del campo: ni trabajan ni hilan. Y os digo 
que ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido 
como uno de ellos. Pues si a la hierba, que hoy está 
en el campo y mañana se arroja al horno, Dios la 
viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gen-
te de poca fe? No andéis agobiados pensando 
qué vais a comer, o qué vais a beber, o con qué 
os vais a vestir. Los paganos se afanan por esas 
cosas. Ya sabe vuestro Padre celestial que tenéis 
necesidad de todo eso. Buscad sobre todo el rei-
no de Dios y su justicia; y todo esto se os dará 
por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el 
mañana, porque el mañana traerá su propio ago-
bio. A cada día le basta su desgracia.»

◗  Lectura del llibre d’Isaïes (Is 49,14-15)

Sió diu: «El Senyor m’ha abandonat, el meu Déu 
s’ha oblidat de mi.» ¿Creus que una mare s’oblida-
rà del nen que té al pit, i no s’apiadarà del fill de 
les seves entranyes? Però, ni que alguna se n’o-
blidés, jo no m’oblidaria mai de tu.

◗  Salm responsorial (61) 

R. Només en Déu reposa la meva ànima.

Només en Déu reposa la meva ànima, / d’ell em 
ve la salvació. / Només ell és la roca que em sal-
va, / és el castell on em trobo segur. R.

Reposa només en Déu, ànima meva, / d’ell em 
ve tota esperança. / Només ell és la roca que 
em salva, / és el castell on em trobo segur. R.

En Déu tinc la salvació i la glòria, / és la meva ro-
ca inexpugnable; / trobo en Déu el meu refugi. / 
Vosaltres, poble reunit, confieu en ell, / esplaieu 
davant d’ell el vostre cor. R.

◗  Lectura de la primera carta de sant Pau 
als cristians de Corint (1Co 4,1-5)

Germans, que la gent no vegi en nosaltres més que 
uns servidors de Crist, administradors del que Déu 
s’ha proposat. Doncs bé, dels administradors l’ú-
nic que n’esperem és que siguin fidels. A mi, el 
que menys em preocupa és que em judiqueu vos-
altres o qualsevol tribunal humà. Ni tan sols jo, no 
em judico. La meva consciència no m’acusa de res, 
però això no vol dir que jo sigui irreprensible. El meu 
jutge és el Senyor. Per tant, no judiqueu res abans 
d’hora. Espereu que vingui el Senyor: ell farà llum 
sobre tot allò que s’amaga en les tenebres, i fa-
rà conèixer les intencions de cada cor. Llavors, 
l’elogi que es mereix cadascú vindrà de Déu.

◗  Lectura de l’evangeli segons sant Mateu 
(Mt 6,24-34)

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: 
«Ningú no pot servir dos amos: Si estima l’un, no 
estimarà l’altre, si fa cas de l’un, no en farà de 
l’altre. No podeu ser servidors de Déu i de les ri-
queses. Per això us dic: No us neguitegeu per la 
vostra vida, pensant què menjareu o què beureu, 
ni pel vostre cos, pensant com us vestireu. ¿No 
val més la vida que el menjar, i el cos, més que 
el vestit? Mireu els ocells que volen lliures pels 
aires: no sembren, ni seguen, ni guarden res als 
graners, però els alimenta el vostre Pare celestial. 
¿I no valeu més vosaltres que ells? ¿Qui de vos-
altres, per més que es neguitegi, és capaç d’a-
llargar, ni un minut, el temps de la seva vida? I pel 
que fa al vestit, ¿per què us neguitegeu? Mireu 
com creixen els lliris dels prats: no treballen ni 
filen, però us asseguro que ni Salomó, amb tota 
la seva magnificència, no es vestia com cap d’a-
quests. I si Déu vesteix així l’herba dels prats, 
que hi és avui i demà ja la tiren al foc, ¡com no ho 
farà encara més amb vosaltres, gent de poca fe? 
Per tant, no us neguitegeu pensant què menja-
reu, o què beureu, o com us vestireu. Anar darre-
re de tot això és propi dels pagans. El vostre Pare 
celestial sap molt bé la necessitat que en teniu. 
Busqueu per damunt de tot el regne de Déu i ser 
justos. No us neguitegeu, doncs, pensant en demà. 
El demà ja tindrà les seves preocupacions. Ca-
da dia en té prou amb els seus maldecaps.»


