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PROP DE VOSALTRES

NOTÍCIES

Nova edició del projecte de voluntariat a Guatemala
cases d’acollida gestionades per la 
Congregació Marta i Maria, que te-
nen una comunitat portant la Ca-
sa Sacerdotal de la nostra diòcesi. 
Mn. Víctor Espinosa, que havia estat 
secretari canceller de la nostra diòce-
si, va decidir desenvolupar la seva 
missió en aquest territori després de 
conèixer el projecte. 

Les persones interessades han de 
tenir més de divuit anys. Encara que 
ja s’han fet les primeres reunions 
informatives, si algú no hi va poder as-
sistir pot demanar la informació con-
tactant amb la Delegació de Missions 
(delegaciomissions@gmail.com).

El Congrés de Laics
Benvolguts diocesans:

Aquest cap de setmana se celebra un con-
grés a Madrid en el qual participen totes 
les diòcesis espanyoles. La nostra ha en-

viat a dotze persones cobrint la quota assignada 
amb un criteri de proporcionalitat perquè els dos 
mil participants representessin a tot el Poble de 
Déu, fonamentalment format per laics i que a la ve-
gada fos escoltada pels pastors i els membres 
de la Vida Consagrada. Els tres grups configuren 
l’Església que camina per la història vivint frater-
nalment el misteri de Jesucrist i anunciant el seu 
missatge al món sencer.

La celebració d’aquest Congrés de Laics. Poble 
de Déu en Sortida és un dels objectius que es va 
fixar la Conferència Episcopal Espanyola per a 
aquest quadrienni que ara acaba i que ha estat 
preparat durant més de dos anys per la Comissió 
d’A postolat Seglar amb reunions i estudis que ex-
pliquen la realitat del laïcat en totes les Diòcesis, 
Congregacions, Moviments i Associacions i, des-
prés de diversos mesos de feina, s’ha elaborat 
un esquema de treball que recull les aportacions de 
2.485 grups, integrats per més de 37.000 perso-
nes. Els grups han reflexionat conjuntament i han 
pogut compartir idees i propostes al voltant de la 
vocació i missió dels fidels laics en el context de 
la nostra societat i de la nostra Església. 

L’esquema o instrument de treball s’ha titulat 
«Un laïcat en acció. Viure el somni missioner d’ar -

ribar a totes les persones», s’ha fet arribar durant 
les últimes setmanes a tots els grups i serveix 
de base per a la reflexió del conjunt dels reunits 
en el congrés. El contingut és molt clar i s’ha divi-
dit en quatre apartats que resumeixen els reptes 
que la nostra evangelització té plantejats i com el 
laïcat té l’enorme responsabilitat de protagonitzar 
i mantenir molt alta la seva quota de participació. 

Els apartats són els següents: I. INTRODUCCIÓ 
(Estem vivint una experiència de l’Esperit; és un 
procés sinodal, espiritual i de discerniment; des-
criu i explica l’estructura per a, finalment, definir 
l’escolta i el diàleg). II. RECONÈIXER (S’apunten els 
llums, les ombres, els signes d’esperança i els rep-

tes del laïcat en els moments presents). III. INTER-
PRETAR (On es defineix la vocació laïcal des del 
do i la potenciació d’una eclesiologia missionera) 
i IV. TRIAR (Tracta de trobar cabals de creixement 
personal i comunitari i de cuidar de mane ra espe-
cial alguns processos: impulsar la corresponsabi-
litat en el si de l’Església, assumir un major com-
promís en el món i oferir una renovada formació). 
Acaba amb una CONCLUSIÓ, les últimes paraules
de la qual són les següents: Volem ser el Poble de 
Déu, missioner i sant, en el nostre context. Ens 
posem en les mans de l’Esperit que ens precedeix 
i guia en aquest camí sinodal com a Poble de Déu 
en sortida.

Durant tres dies, 14, 15 i 16 de febrer, en el 
Pavelló de Vidre de la Casa de Campo de Madrid 
ens reunim tots els participants per escoltar unes 
ponències d’experts, reflexionar sobre unes expe-
riències i uns testimonis, celebrar l’Eucaristia i una 
Vetlla de Pregària, participar en un concert-festi-
val i acabar amb la ponència conclusiva final que 
obri les portes per a un futur més esperançador, 
més responsable i amb un índex de participació 
més elevat en les tasques eclesials.

Esperem que aquest congrés serveixi per ob-
tenir abundants fruits. Demano les vostres pregà-
ries.

Amb la meva benedicció i afecte.

† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida

La Delegació de Missions del Bis-
bat de Lleida ha obert les ins-
cripcions del projecte de volun-

tariat internacional que portarà a 
terme a Guatemala al llarg de l’any 
2020.

Per tercer any, la Delegació de Mis-
sions desenvolupa aquesta iniciati-
va destinada a la infància i a l’adoles-
cència de Guatemala, concretament 
de les ciutats d’Esquipulas i Jalapa. 
Una vintena de persones han partici-
pat en aquest projecte als darrers 
dos anys, concretament als mesos 
d’estiu. Han pogut descobrir com 
viuen aquests menors que estan en 
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CERCA DE VOSOTROS

El Congreso 
de Laicos

Queridos diocesanos:

Este fin de semana se celebra un congreso en 
Madrid en el que participan todas las dióce-
sis españolas. La nuestra ha enviado a doce 

personas cubriendo el cupo asignado con un crite-
rio de proporcionalidad para que los dos mil partici-
pantes representaran a todo el Pueblo de Dios, fun-
damentalmente formado por laicos y que a su vez 
fuera escuchada por los pastores y los miembros 
de la Vida Consagrada. Los tres grupos configuran 
la Iglesia que camina por la historia viviendo frater-
nalmente el misterio de Jesucristo y anunciando su 
mensaje al mundo entero.

La celebración de este Congreso de Laicos. Pue-
blo de Dios en Salida es uno de los objetivos que 
se fijó la Conferencia Episcopal Española para es-
te cuatrienio que ahora acaba y que ha sido prepa-
rado durante más de dos años por la Comisión de 
Apostolado Seglar con reuniones y estudios que 
explican la realidad del laicado en todas las Dióce-
sis, Congregaciones, Movimientos y Asociaciones 
y, tras varios meses de trabajo, se ha elaborado un 
esquema de trabajo que recoge las aportaciones 
de 2.485 grupos, integrados por más 37.000 per-
sonas. Los grupos han reflexionado conjuntamente 
y han podido compartir ideas y propuestas en tor-
no a la vocación y misión de los fieles laicos en el 
contexto de nuestra sociedad y de nuestra Iglesia. 

El esquema o instrumento de trabajo se ha titula-
do «Un laicado en acción. Vivir el sueño misionero 
de llegar a todas las personas», se ha hecho llegar 
durante las últimas semanas a todos los grupos y 
sirve de base para la reflexión del conjunto de los 
reunidos en el congreso. El contenido es muy claro 
y se ha dividido en cuatro apartados que resumen 
los retos que nuestra evangelización tiene plantea-
dos y cómo el laicado tiene la enorme responsabi-
lidad de protagonizar y mantener muy alta su cuo-
ta de participación. 

Los apartados son los siguientes: I. INTRODUC-
CIÓN (Estamos viviendo una experiencia del Espíritu; 
es un proceso sinodal, espiritual y de discernimiento; 
describe y explica la estructura para, finalmente, 
definir la escucha y el diálogo). II. RECONOCER (Se 
apuntan las luces, las sombras, los signos de espe-
ranza y los retos del laicado en los momentos pre-
sentes). III. INTERPRETAR (Donde se define la voca-
ción laical desde el don y la potenciación de una 
eclesiología misionera) y IV. ELEGIR (Trata de encon-
trar cauces de crecimiento personal y comunitario 
y de cuidar de manera especial algunos procesos: 
impulsar la corresponsabilidad en el seno de la Igle-
sia, asumir un mayor compromiso en el mundo y ofre-
cer una renovada formación). Termina con una CON-
CLUSIÓN, cuyas últimas palabras son las siguientes: 
Queremos ser el Pueblo de Dios, misionero y santo, 
en nuestro contexto. Nos ponemos en las manos 
del Espíritu que nos precede y guía en este camino 
sinodal como Pueblo de Dios en salida.

Durante tres días, 14, 15 y 16 de febrero, en el Pa-
bellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid 
nos reunimos todos los participantes para escuchar 
unas ponencias de expertos, reflexionar sobre unas 
experiencias y unos testimonios, celebrar la Euca-
ristía y una Vigilia de Oración, participar en un con-
cierto-festival y terminar con la ponencia conclusiva 
final que abra las puertas para un futuro más espe-
ranzador, más responsable y con un índice de parti-
cipación más elevado en las tareas eclesiales.

Esperamos que este congreso sirva para obtener 
abundantes frutos. Pido vuestras oraciones.

Con mi bendición y afecto.

† Salvador Giménez Valls
Obispo de Lleida

   AGENDAAGENDA

Diumenge, 16 de febrer. A les 18.45 h, rosa-
ri de torxes i Eucaristia a la catedral presidida 
pel bisbe Salvador. Organitza l’Hospitalitat de 
Lourdes per celebrar la Jornada Mundial del Ma -
lalt.

Dimecres, 19 de febrer. A les 19 h, Cercle del Si-
lenci, organitza Codiar. A la plaça Paeria.

Divendres, 21 de febrer. A les 10.30 h, vetlla de 
pregària i adoració al Santíssim, organitzat pel grup 
Pregajove. A la parròquia de Sant Llorenç.

Dissabte, 22 de febrer: 
— A les 10 h, formació permanent d’animadors 

de comunitat. A l’IREL.
—Tarda. Visita Pastoral a les Borges Blanques.

«La persona en dol aprofundeix 
en les seves creences»

Formació bíblica a la parròquia 
de Sant Antoni M. Claret

Anna Maria Agustí va impartir fa uns dies la 
conferència «L’acompanyament al dol» din-
tre del cicle l’Acompanyament que organit-

za aquest curs l’IREL. 
  La ponent va fer un relat del procés de dol. «Tot des-
borda i es desborda, només es viu la mort», va dir. 
«No pot ser, ens diem», va afirmar. I després «la gent 
comença a fer costat». «Les abraçades conforten 
i recolzen», va dir Anna Maria. «Apareix, la paraula 
fortalesa i la persona en dol, no creu tindre forta-
lesa.»

«La persona que està en dol, s’horroritza pensant 
que la vida continua». «Res no és igual que abans», 
va dir. Llavors, segons Anna Maria, «s’utilitzen eufe-
mismes, dir mort és massa dur». «Començar la nor-
malitat, tot ho volem ràpid, la persona en dol neces-
sita dir què li passa». «Ara és víctima, un estatus, 

E l pare claretià Jaume Sidera, expert en Bíblia 
i de reconegut prestigi tant a casa nostra com 
a d’altres indrets, imparteix tots els dimecres 

de 8 a 9 del vespre als locals parroquials de Balàfia 
(c/ Mn. Pelegrí, 8), unes sessions formatives per 
llegir, comentar i preparar les lectures de la missa 
del diumenge següent. També hi ha lloc per a la pre-
gària sobre els textos treballats. Són reunions ame-
nes, obertes a tothom, per a la formació i creixe-
ment espiritual amb la Bíblia com a suport. Tothom 
qui vulgui assistir, només ha de fer-se present els 
dimecres, a les 20 hores, als locals parroquials de 
Sant Antoni M. Claret. El calendari de les sessions 
es pot consultar en l’agenda del web parroquial 
www.parroquiaclaret.com.

que no vol, que li ha estat atorgat», va explicar An-
na Maria. «Veure algú que estimes embargat per 
dolor fa mal». «La persona en dol ens recorda la 
mort», va dir. «Molt aviat, apareix la injustícia, i ens 
preguntem perquè ara?»

I apareix la tristesa, «ha perdut la persona esti-
mada, té dolor moral i té dolor físic». I després hi ha 
la pressió social. «La persona en dol vol parlar de la 
persona estimada però no la deixen, val més que 
no hi pensis, li diuen», va explicar Anna Maria.

En la dimensió emocional, arriba la por. «La perso-
na en dol, sent la tristesa». En la dimensió espiritual 
«tot en el que creu s’ensorra».

I passen els mesos. «Tothom està recuperat», 
va dir Anna Maria, Però «la persona en dol, no pot 
estimar, sent esgotament i tot ho veu negre». «Ara 
necessita ajuda, parlar i que l’escoltin». «Ni ella ma-
teixa es reconeix, aquesta persona no està malal-
ta, està en dol», va dir. «El dol és un procés inevi -
ta ble i necessari». Anna Maria va destacar que 
«el dol pot ser creador de creixement». «La persona 
en dol haurà d’aprofundir en les seves creences.»

La ponent va explicar que «quan es va comen-
çar a estudiar el dol, van aparèixer els grups d’a-
companyament al dol». En aquest sentit va afe-
gir que «la persona a acompanyar ha de tenir els 
seus dols solucionats». «L’acompanyant respecta 
els seus temps i els seus bloquejos». «L’acompa-
nyant acompanya el dol i el dolor dels altres», va des-
tacar.
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17.  Dilluns (lit. hores: 2a setm.) 
[Jm 1,1-11 / Sl 118 / Mc 8,11-13]. 
Sant Aleix de Falconieri (†1310) i els 
altres sis florentins fundadors dels 
Servents de Maria o servites (1304, 
OSM); sant Ròmul, mr. (302); sant Sil-
ví, bisbe.

18.  Dimarts [Jm 1,12-18 / Sl 93 / 
Mc 8,14-21]. Sant Simeó, bisbe de Je-
rusalem, parent de Jesús; sant Eladi 
(†632), bisbe de Toledo; beat Joan de 
Fièsole (fra Angèlic), prev. dominicà, pin-
tor; santa Bernadeta Soubirous (†1879), 
vg. vident de Lourdes.

19.  Dimecres [Jm 1,19-27 / Sl 
14 / Mc 8,22-26]. Sant Gabí, prev. i mr. 
(296); sant Conrad de Piacenza, ermi-
tà; beat Àlvar de Còrdova, prev. domi-
nicà; sant Jordi, monjo.

20.  Dijous [Jm 2,1-9 / Sl 33 / Mc 
8,27-33]. Sants Nemesi i Potami, mrs.; 
sant Eleuteri (s. V), bisbe; santa Ama-
da, rel.; beat Maurici Proeta, agusti-
nià, de Castelló d’Empúries; sants Fran-
cesc i Jacinta Marto (Fàtima).

21.  Divendres [Jm 2,14-24.26 / 
Sl 111 / Mc 8,34-9,1]. Sant Pere Da-
mià (1007-1072), bisbe d’Òstia i doc-

tor de l’Església, card.; sant Claudi, 
mr.; sant Dositeu, monjo. Festa de la 
Misteriosa Llum de Manresa.

22.  Dissabte [1Pe 5,1-4 / Sl 22 / 
Mt 16,13-19]. Càtedra de Sant Pere, 
apòstol, celebrada a Roma des del 
s. IV; santa Margarida de Cortona, rel.

23.  Diumenge vinent, VII de du-
rant l’any (lit. hores: 3a setm.) [Lv 19,
1-2.17-18 / Sl 102 / 1C 3,16-23 / Mt 
5,38-48]. Sant Policarp, bisbe d’Es-
mirna i màrtir (s. II), deixeble dels apòs-
tols; santa Marta d’Astorga, verge i 
màrtir.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

REFLEXIONS

El transhumanisme: 
Una primera aproximació (II)

Es parteix del supòsit que l’ésser humà no és una reali tat 
pètria, ni acabada, sinó dúctil i dinàmica, un ens in fieri, 
a work in progress, que pot millorar qualitativament, en 

tots els sentits imaginables, mitjançant la implementació de 
ginys tecnològics incrustats en la seva mateixa naturalesa. 
Alguns filòsofs europeus de la vella escola humanista el des-
qualifiquen injustament, prestant atenció, únicament, als es-
perpents del transhuma nisme, a les seves versions sensacio-
nalistes, mesclades de ficció cinematogràfica i de nar racions 
fantàstiques, sense un estatut epistemològic. 

Ens proposem iniciar una sèrie d’articles sobre aquest mo-
viment, però tota crítica, per ser ben exercida, pressuposa, ne-
cessàriament, el coneixement de la teoria que es critica, de les 
seves bases intel·lectuals i de les seves variants, així com els 
arguments decisius que s’hi esgrimeixen. La crítica, en el sen-
tit més genuïnament grec, és l’art de cercar criteris, de discernir. 

Com escriu el bioeticista Gilbert Hottois (1946), «el trans-
humanisme ha de ser contemplat com un punt de vista legí-
tim. La seva rellevància no és tan sols acadèmica, comercial 
o cultural. La seva aportació cal prendre-se-la com un dels 
eixos del context polític. L’imaginari especulatiu associat a 

la millora, influencia el ciutadà que compra i que vota: tant el 
món polític com el progrés han de preocupar-se i ocupar-se de 
les propostes transhumanistes». 

Lluny de ser universitaris i investigadors marginals, els trans -
humanistes ocupen llocs molt rellevants de poder. N’és un 
particular testimoni el projecte NBIC (Nanotechnology, Biotech -
nology, information Technology and cognitive Science), un 
projecte fet per iniciativa de la National Science Foundation 
(NSF) i del Departament de comerç americà (DOF), que vetlla 
per la convergència de les noves tecnologies amb la clara fina-
litat de millorar tècnicament la condició humana. En l’informe 
del projecte, publicat en 2002, s’hi pot llegir: «És un moment 
únic en la història de les realitzacions tècniques: el millora-
ment de les performances humanes és possible mitjançant la 
integració de tecnologies.»

Gilbert HOTTOIS, «Humanismo, transhumanismo, posthumanismo», en 
Revis ta Colombiana de Bioética 8/2 (2013) 176.UW.

Francesc Torralba
Doctor en Teologia

Càritas Lleida aposta per construir 
una societat justa on tothom participi
Càritas Diocesana de 

Lleida ha celebrat, re-
centment, la seva as-

semblea diocesana al Col·legi 
Episcopal sota el lema «Impli-
cats en un somni comú». L’en-
titat aposta per construir una 
societat justa, on tothom parti-
cipi i trobi el suport de tots els 
membres que la componen. Hi van assistir més de 130 
persones.

L’assemblea va començar amb una pregària i amb la 
intervenció del director de l’entitat Rafael Allepuz. El di-
rector va destacar que «vivim en una societat més polarit-
zada i amb l’exclusió més cronificada». En aquest sentit 
va destacar que, segons el darrer informe Foessa, ha aug-
mentat la distància entre pobres i classe mitjana. Allepuz 
va dir «els reptes de futur de l’entitat són créixer en els ser-
veis que oferim, tant qualitativament com quantitativa-

ment». En la mateixa línia, va 
apostar per «augmentar els vo-
luntaris, especialment entre 
la gent jove». Valorant molt l’a-
companyament de les Càritas 
parroquials i la comunicació. 

Per la seva part, Juan José 
López, de Cáritas Española, 
va explicar el «valor del comú» 

en una ponència molt participativa. A continuació, una 
treballadora de Càritas, una voluntària i un assistent de 
l’assemblea van participar en una taula d’experiències. 
Després d’una celebració de la paraula, va tenir lloc el 
dinar. A la tarda, va ser el moment d’una actuació musi-
cal i un reconeixement als voluntaris que han començat 
a col·laborar amb Càritas el darrer any. El bisbe Salvador 
va tancar l’assemblea fent un agraïment a les persones 
que l’han feta possible i a totes les persones col·labora-
dores.

MN. JOAN TORRA

Mn. Joan Torra, degà de la 
Facultat de Teologia de 
Catalunya i sacerdot dio-

cesà de Vic, participà al Concili 
com a vicari episcopal. Creu que 
l’esperit del Concili no s’hauria de 
perdre mai.

Què va significar per al conjunt 
d’es glésies de Catalunya la cele-
bració del Concili?
La pregunta de la convocatòria 
—«Esperit, què dius a les Esglé-
sies de la Tarraconense?»— és la 
pregunta de sempre. Vàrem poder 
experimentar que formàvem una 
unitat pastoral perquè teníem la 
missió d’adreçar-nos a un poble 
amb característiques comunes 
ben definides i diferenciades, amb 
problemàtiques específiques per 
la llengua, la història i la cultura prò-
pies. Era a la nostra gent a qui ha-
víem de continuar oferint l’Evange-
li de Jesucrist. En el text conci liar 
crec que va quedar escrit el camí 
que havia de donar futur a l’Església 
de Catalunya.

Com va ser la seva experiència per-
sonal?
Una meravellosa experiència d’Es-
glésia, del que vol dir caminar junts, 
enraonant, dialogant, escoltant- 
nos i escoltant l’Esperit, en comu-
nió. Vaig tenir el goig de poder-hi 
participar perquè començava en 
aquell moment el servei de vica-
ri episcopal que el bisbe Josep M. 
Guix (acs) m’havia demanat. No en 
donaré mai prou gràcies a Déu! Em 
va fer créixer molt!

En quines línies de desenvolupa-
ment del Concili creu que caldria 
insistir-hi més avui?
A mi em va molt bé rellegir sovint 
les resolucions que fan de «davan-
tal» de cadascuna de les quatre 
parts del text conciliar. Són d’una 
gran riquesa. Aleshores, el que ve 
tot seguit, s’haurà pogut dur a ter-
me o no, en funció de moltes coses, 
però aquell esperit no s’hauria de 
perdre mai.

Una meravellosa 
experiència 

del que vol dir 
caminar junts
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◗  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 
grande es la sabiduría del Señor, fuerte es su po-
der 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, / cami-
na en la ley del Señor; / dichoso el que, guar-
dando sus preceptos, / lo busca de todo cora-
zón. 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 pala-
bras; / ábreme los ojos, y contemplaré / las ma-
ravillas de tu ley. R. 

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

◗  Lectura de la primera carta del apóstol 
san Pablo a los Corintios (1Cor 2,6-10)

Hermanos: 
Hablamos de sabiduría entre los perfectos; pe-
ro una sabiduría que no es de este mundo ni de 
los príncipes de este mundo, condenados a pe-
recer, sino que enseñamos una sabiduría divina, 
misteriosa, escondida, predestinada por Dios an-
tes de los siglos para nuestra gloria. 
  Ninguno de los príncipes de este mundo la ha 
conocido, pues, si la hubiesen conocido, nunca 
hubieran crucificado 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 prepa-
rado 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 a sus discípulos: «Os 
digo que, si vuestra justicia no es mayor que la 
de los escribas y fariseos, no entraréis en el rei-
no de los cielos. Habéis oído que se dijo a los an-
tiguos: “No matarás”, y el que mate será reo de 
juicio. Pero yo os digo: todo el que se deje lle-
var de la cólera contra su hermano será proce -
sado. 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. También habéis oído que 
se dijo a los antiguos: “No jurarás en falso” y “cum-
plirás tus juramentos al Señor”. Pero yo os digo 
que no juréis en absoluto. Que vuestro hablar sea 
sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del Malig-
no».

Diumenge VI de durant l’any (A)

Déu ens ha donat el do la llibertat, lliber-
tat que, fins i tot, podem fer servir per 
al mal: Si tu vols, guardaràs els mana-

ments: ets tu qui has de decidir si et mantin-
dràs fidel, diu la primera lectura. Però evident-
ment això no vol dir que sigui igual el bé que 
el mal. L’home té al davant la vida i la mort: 
li donaran allò que voldrà. Escollir la vida o la 
mort té unes conseqüències molt diferents. 
Per això acaba dient: El Senyor no mana a nin-
gú que faci el mal, ni autoritza ningú a pecar. 
Déu vol que fem servir la nostra llibertat per 
al bé.

I Jesús a l’evangeli ens recorda la importàn-
cia dels manaments: No penseu que jo vinc 
a desautoritzar els llibres de la Llei i els Pro-
fetes. No vinc a desautoritzar-los sinó a com-
pletar-los. I llavors passa revista als deu ma-
naments però no per anul·lar-los sinó per a 
indicar unes exigències encara superiors. Així 
no és suficient no matar, sinó que no ens hem 
d’enfadar, ni hem d’insultar els germans. I ni 
que et trobis ja a l’altar a punt de presentar 
l’ofrena, si allà et recordes que un teu ger-
mà té alguna cosa contra tu, deixa allà ma-
teix la teva ofrena i vés primer a fer les paus 
amb ell. Més important que l’ofrena és fer la 
pau amb els germans. I no és suficient no co-
metre adulteri sinó que tothom que mira una 
dona amb mal desig, en el fons del cor ja ha 
comès adulteri. I no és suficient donar un 
document de divorci sinó que tothom qui es 
divorcia de la seva dona, en fa una adúlte -
ra. I no solament no s’han de trencar els jura-
ments sinó que s’ha de dir senzillament sí 
quan és sí, no quan és no. Aquesta és la sa-
viesa de la que parla Pau, una saviesa que no 
és del món present ni dels dirigents que es-
tan a punt de ser destituïts però que té com 
a premi: Cap ull no ha vist mai, ni cap orella 
ha sentit, ni el cor de l’home somniava això 
que Déu té preparat per als qui l’estimen. Som 
lliures, sí, però l’únic camí que porta a la vida, 
a l’autèntica vida, és el camí d’exigència de 
Je sús que termina en una felicitat inimagina-
ble. 

Mn. Jaume Pedrós

Lliures per a què? 
Per a la vida!

COMENTARI

◗  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 cadascú. 
No mana a ningú que faci el mal ni autoritza 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 ho-
mes que guarden el seu pacte / i busquen el Se-
nyor amb tot el cor. R.

Heu donat els vostres preceptes / perquè siguin 
observats fidelment. / Tant de bo que els meus 
camins no es desviïn / de guardar els vostres de-
crets. R.

Feu aquesta gràcia al vostre servent: / que visqui 
pensant 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 en-
closa en el pla que Déu s’ha proposat, amaga da 
fins ara, però que abans de tots els temps Déu ja 
tenia decidida, perquè sigui la nostra glòria. Cap 
dels dirigents del món present no l’havia cone-
guda, 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 re-
velat per obra de l’Esperit, ja que l’Esperit 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 deixebles: 
«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 tribunal. Doncs jo us dic: El qui 
s’enfadi amb el seu germà, serà reu davant el tri -
bunal. Ja sabeu que està manat: “No cometis 
adulteri.” Doncs jo us dic: Tothom que mira una 
dona amb mal desig, en el fons del cor ja ha co-
mès adulteri. També sabeu que als antics els 
van manar: “No trenquis els juraments.” I també: 
“Compleix tot allò que has jurat en nom del Se-
nyor.” Doncs jo et dic: No juris mai: Digueu senzi-
llament sí quan és sí, i no quan és no. Tot allò que 
dieu de més, ve del Maligne.»


