
He vingut a calar foc a la terra, 
i com voldria que ja estigués encesa! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Ens visitarà un Sol que ve del cel 
 Quaresma 2013 - Cicle C 
 
 Associació Àkan - Comunitat Jesuïtes 

Girona 



 
Invitació 
 
 
El "PACTE DE LES CATACUMBES" va ser signat per uns 40 bisbes el 15-11-
1965 en acabar una missa celebrada a les catacumbes de Santa Domitila, tres 
setmanes abans del final del Concili.  
 
Nosaltres, bisbes, reunits en el Concili Vaticà II,conscients de les 
deficiències de la nostra vida de pobresa segons l'evangeli, 
motivats els uns pels altres...; 
units a tots els nostres germans en l'episcopat,  
comptant, sobretot, amb la gràcia i la força de Nostre Senyor 
Jesucrist, amb l'oració dels fidels i dels sacerdots de les nostres 
respectives diòcesis,  
posant-nos amb el pensament i amb la pregària davant la Trinitat, 
davant l'Església de Crist i davant els sacerdots i els fidels de les 
nostres diòcesis,  
amb humilitat i amb consciència de la nostra feblesa,  
però també amb tota la determinació i tota la força que Déu ens vol 
donar com a gràcia seva, ens comprometem al que segueix: 
 
segueixen 13 punts, transcrits en la contraportada, que equivalen a una resposta 
contundent contra les temptacions de Jesús dels 40 dies al desert: ni RIQUESA, 
ni PRESTIGI, ni PODER, per posar totes les seves persones al servei dels 
pobres. 
 
Passats 50 anys, EL PACTE és encara un foc evangèlic que encén i crema. 
Apropem-nos-hi durant aquesta quaresma.  
 
 
 Text: Santi Thió de Pol, sj 
 Foto portada: Miquel Feixas Feixas 



dimecres de Cendra, 13 de febrer 
 
Jl 2,12-18 Senyor, pedona el teu poble, no l'abandonis a l'escarni i a les burles 
dels altres pobles. Sl 50 Reconec les meves faltes. Compadeix-te de mi, tu que 
estimes tant. 2C 5,20-6,2 Germans, nosaltre fem d'ambaixadors de Crist: 
reconcilieu-vos amb Déu. Ara és l'hora favorable. Mt 6,1-6.16-18 Quan dejunis, 
rentat't la cara i posa't perfum perquè la gent no sàpiga que dejunes, sinó només 
el teu Pare, i ell, a qui tot és palès, t'ho recompensarà. 
 
Quin goig! Tots a taula! M'agrada la família que m'ha tocat! Tenim 40 dies per 
preparar el banquet. Cadascú s'hi ha d'aplicar segons els seus talents. Una bona 
neteja i reconciliació general. Recollir els febles, guiar els cecs, ajudar els coixos. 
Que n'hi hagi per a tothom, requereix estalvi i compartició. Una mirada orant sobre 
el planeta mostra com depenem tots de tots... Habitem una fina pell d'un astre 
horrorosament mal distribuït, pol⋅lucionat i malgastat. Fa falta ecologia espiritual: 
estem malalts. En el pla diví, cada persona humana és una hermosa nau llançada 
a l'aventura de descobrir l'amistat de Déu i la relació fraterna humana. Si traspuem 
amor, ni cansarem ni ens cansarem perquè Déu és això: amor. 
 
 
 
dijous, 14 de febrer, Sants Ciril i Metodi, copatrons d'Europa 
 
Ac 13,46-49 Així ens ho té ordenat el Senyor: "T'he fet llum de les nacions perquè 
portis la salvació fins al límit de la terra". Sl 116 Lloeu el Senyor, tots els pobles de 
la terra, glorifiqueu-lo, totes les nacions. Lc 10,1-9 Hi ha molt a segar i pocs 
segadors: demaneu a l'amo dels sembrats que enviï més homes a segar-los.  
 
Missioners i difusors entre els pobles eslaus, Ciril i Metodi van idear l'alfabet ciríl⋅lic 
com a eina evangèlica, fixant l'escrit de la llengua eslavònica i traduint-hi la Bíblia. 
Van ser perseguits en promoure uns ritus eslaus diferenciats dels ritus romans. 
L'etern problema de la inculturació, emmascarant tristament el problema del poder 
eclesiàstic. Com deia el cardenal Martini, una de les tres eines de renovació 
actuals és intensificar el contacte amb la paraula de Déu. Afegim-hi, però, 
l'apreciació de Mn. Esteve que l'únic contacte bíblic que molts tindran és l'exemple 
encarnat dels cristians propers. Aquest és el repte. 
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divendres, 15 de febrer 
 
Is 58,1-9a Voldrien processar-me perquè no faig cas dels seus dejunis. L'únic 
dejuni que jo aprecio és aquest: comparteix el teu pa amb els qui passen fam, 
acull a casa teva els pobres vagabunds, si algú no té roba, vesteix-lo. Són 
germans teus. Sl 50 Senyor, la víctima que t'ofereixo és un cor penedit. Mt 9,14-
15 Pregunten a Jesús: Per què els teus deixebles no dejunen com ho fem 
nosaltres (els deixebles de Joan) i els fariseus? -Ja vindrà el dia que els serà pres 
el nuvi, i llavors sí que dejunaran. 
 
Què passaria si els pressupostos d'armament s'invertissin a promoure la pau? 
Dejuni d'armes, dejuni de guerra. Esgarrifa el seu cost. Equival a quantes escoles, 
a quants hospitals, a quantes medecines, a quanta distribució d'aigua potable. Si 
s'hi invertís, ni que fos la dècima part...! El dejuni quaresmal allibera temps per 
intensificar les relacions amb Déu i amb els altres. Calen hores per preparar el 
banquet pasqual i diners perquè arribi a tothom. Jesús s'hi va implicar amb cos i 
ànima. 
 
 
 
dissabte, 16 de febrer 
 
Is 58,9b-14 Si dónes el teu pa als qui passen gana i satisfàs la fam dels indigents, 
s'omplirà de llum la teva foscor. Sl 85 Senyor, encamina'm en la teva veritat, que 
sóc un pobre desvalgut. Lc 5,27-32 Molts cobradors d'impostos eren a taula amb 
Jesús. Els fariseus es queixaven: Per què mengeu amb pecadors? Jesús respon: 
"el metge, no el necessiten els qui estan bons sinó els malalts. No he vingut a 
cridar els justos a convertir-se, sinó els pecadors". 
 
Les crisis no fan mai vacances? No s'aturen mai? No podrien brandar el drap 
blanc d'una treva? El patir cansa. Mirem el nostre entorn i, si hi ha algú que ho 
passa pitjor que jo, fem-lo descansar, encara que nosaltres anem justets. El seu 
somriure i el seu agraïment confortaran la nostra pobresa. Revestim-nos de la 
serenor de Jesús. Ningú no li era estrany. Es barrejava amb tothom. Compartia 
temps, paraules, mirades. És suficient per sentir-se algú. La companyia dels altres 
és una làmpada de molts llums a la nostra vida. Jesús va il⋅luminar tants...! També 
a mi? 
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1r diumenge  
de quaresma,  
17 de febrer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dt 26,4-10 El Senyor escoltà el nostre clam i tingué en compte la nostra opressió i 
el nostre treball forçat. Ens va fer sortir d'Egipte amb mà forta. Sl 90 Tu que vius al 
recer de l'Altíssim digues al Senyor: Ets el meu Déu en qui confio. Rm 10,8-13 La 
fe que ens fa justos la portem al cor, i la professió de fe que ens duu a la salvació 
la tenim als llavis. Lc 4,1-13 Durant quaranta dies l'Esperit conduïa Jesús pel 
desert i era temptat pel diable: si ets fill de Déu... Esgotades les temptacions el 
diable s'allunyà d'ell, esperant nova oportunitat. 
 
L'Esperit porta Jesús primer al desert (Lc 4,1) i, després, al desert dels parracs, és 
a dir, als pobres (Lc 4,18). Dom Giorgio Gonella, germanet de Foucault, expressa 
aquesta equivalència al llibre "El perfume del viento en el desierto". Dins la crisi 
econòmica tan severa, els cristians necessitem la conducció de l'Esperit. Les 
temptacions s'aguditzen, riquesa, prestigi, poder, i es disfressen com a àngel 
lluminós. A Natzaret Jesús llegeix a la sinagoga i fa seu el text d'Isaïes, l'Esperit 
està sobre meu... i m'ha ungit per dur la bona nova als pobres... A punt d'acabar el 
concili Vaticà II una quarantena de bisbes enduts pel perfum de Joan XXIII signà 
"el pacte de les catacumbes":... renunciem per sempre a l'aparença i a la realitat 
de la riquesa... Rebutgem títols que signifiquin grandesa i poder... Fa 50 anys!  
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dilluns, 18 de febrer - 
 
Lv 19,1-2.11-18 [Els manaments] No oprimeixis els altres ni els prenguis allò que 
és seu. No retinguis fins l'endemà la paga del jornaler. Sl 18 És ferm el que el Se-
nyor disposa, dóna seny als ignorants. Mt 25,31-46 Beneïts del meu Pare: quan 
era foraster em vau acollir, quan em veiéreu despullat em vau vestir. Tot allò que 
fèieu a cadascun d'aquests germans meus, per petit que fos, m'ho fèieu a mi. 
 
Hem assistit a primers treballs d'immigrants i de gitanos, neguit de si es cobrarà, i 
quant, esperant tot un mes, mentre amb prou feines tenien res per menjar ni ells ni 
les seves famílies. Quan contractem algú, i més si ve de l'atur, caldria preguntar-
se si pot subsistir. Potser inverteix treball, consumint el poc que té. És un vertader 
drama. A l'Associació Àkan hem cobert més d'una vegada aquestes primeres 
despeses: potser bus, potser habitació, segur, menjar...! Ens manca veure el 
vertader rostre del foraster. Ni que sigui desfigurat, és vicari de Crist. És el mateix 
Crist. Li retardaríem la paga? Potser per això no gosem mirar a la cara! 
 
 
 
dimarts, 19 de febrer 
 
Is 55,10-11 Així com la pluja cau del cel i no hi torna, sinó que amara la terra i la fa 
germinar fins que dóna el pa per menjar, així serà la meva paraula... Sl 33 Els ulls 
del Senyor vetllen pels justos, escolta quan criden auxili. Mt 6,7-15 Abans que 
vosaltres li demaneu res, el vostre Pare ja sap perfectament tot el que necessiteu. 
La vostra pregària serà aquesta: "Pare nostre". 
 
La Paraula, sortida dels llavis de Déu, no és Jesús mateix? Certament no torna 
sense haver estat ben fecunda. Se'ns endu captivats de la llibertat i la vida que 
infon. Ens ensenya la pregària dels insatisfets (els indignats?) que aspiren a un 
món alternatiu. Relació nova amb Déu i amb els altres. Els pobres clamen el pare-
nostre, volen el Regne, el somni de Déu. Els rics temen aquesta pregària. Ah si es 
fessin les coses segons Deu! Resen amb por. Com reso jo? On quedo retratat? 
Deleixo pel Regne? Demano el "meu" o el "nostre" pa? És també el pa eucarístic 
el que demano? Si tinc pa i paraula, els llesco per a tothom? 
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dimecres, 20 de febrer 
 
Jonàs 3,1-10 "Nínive serà destruïda". Quan el rei ho va saber, s'aixecà del tron, 
es tragué el mantell reial, i ordenà que tothom clamés a Déu... i s'apartés de les 
violències que cometia. Sl 50 La víctima que t'oferim, Senyor, és un cor penedit. 
Lc 11,29-32 En el judici, els ninivites us condemnaran, perquè es van convertir 
quan Jonàs els va predicar. Aquí teniu més que Jonàs. 
 
Sovint els humans fem mèrits i juguem amb foc de cara a una destrucció total. "El 
qui té una arma a la mà, té un problema seriós", diu Jon Sobrino, el jesuïta salvat 
de la matança de la UCA del Salvador. Assistim a combats desiguals, sense cap 
ètica ni arbritratge just. S'és jutge i part i, encara, executor. Cal conversió dels 
poderosos i una "cassolada" universal contra la violència! "El problema més gran 
del món és la majoria pobra. Es podria donar menjar a tothom i no se'n dóna. Els 
nens que moren de fam, moren assassinats", acusa també Jon Sobrino. Els 
assassins som els jutges del món. Subjugar l'Irak per al petroli va suposar 100.000 
morts civils col⋅laterals. En realitat, només hauríem d'administrar el món de Déu 
amb justícia i veritat.  
 
 
 
dijous, 21 de febrer 
 
Est 14,1.3-5.12-14 La reina Ester, en perill de mort, acudí al Senyor: Ajuda'm, que 
estic sola; no tinc ningú que em defensi, fora de tu, allibera'ns de les mans dels 
enemics. Sl 137 Senyor, sempre que us invocava m'heu escoltat. Mt 7,7-12 
Demaneu, i Déu us donarà, cerqueu, i trobareu, truqueu, i Déu us obrirà. Si a 
algun de vosaltres el fill li demana pa, qui hi haurà que li doni una pedra. Feu als 
altres tot allò que voleu que ells us facin.  
 
Un ensenyament, una doble raó i una conseqüència. L'oració sempre és 
escoltada. Les dues raons: som fills i Déu és més bo que nosaltres. 
Conseqüència: "escoltar" la silenciosa demanda dels altres, que també són fills 
com nosaltres. L'Associació Àkan ha tingut sempre molt present aquesta darrera 
proposta. Els camins de la immigració són difícils i perillosos. Convé donar una 
mà, obrir alguna porta, empènyer endavant. Cal reconèixer que sovint quedes 
esquitxat i despertes a un món insospitat. Potser és un món on pots esdevenir de 
debò cristià, perquè hi sents l'olor de la pobresa i hi veus la mirada de l'esperança. 
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divendres, 22 de febrer - La Càtedra de St. Pere 
 
1P 5,1-4 Jo faig aquesta recomanació als preveres de la vostra comunitat: 
pastureu aquest ramat de Déu que teniu confiat, donant-li bon exemple. Sl 88 El 
Senyor és el meu pastor, no em manca res, Mt 16,13-19 -Qui diu la gent que sóc 
jo? Simó Pere li contesta: -Ets el Messies, el Fill del Déu viu. -I ara jo també et dic: 
Tu ets Pere. Sobre aquesta pedra edificaré la meva església.  
 
La Pedra, quan va ser l'hora, també va claudicar: "No el conec!". Va negar l'amic 
en perill quan buscaven testimonis. Aquesta esguerrada va ser crucial en la 
formació de Pere. Jesús el mirà. Llavors va entendre la feble condició humana, i 
Jesús, i si mateix. Llavors va entendre la missió: "Pastura les meves ovelles". 
Busca, Pere, l'esgarriada, confirma en la fe, fomenta la unió. No tinguis por. No cal 
poder polític. El cap sóc jo! "L'Església no és el Vaticà", insistia Henri Boulad, 
jesuïta egipci/libanès, en una carta sagnant dirigida al Papa, veient l'abisme on 
cau l'Església. "És urgent", deia, "adonar-se que l'Església és per essència múlti-
ple i plural, i no únicament llatina i romana, i restablir en l'Església un clima de 
confiança i diàleg, sense condemnes", 
 
 
 
dissabte, 23 de febrer 
 
Dt 26,16-19 Moisès digué al poble: Avui has fet que el Senyor es comprometi a 
ser el teu Déu, sota condició que l'obeeixis. Sl 118 Feliços els que segueixen la llei 
del Senyor. Mt 5,43-48 Jo us dic: estimeu els enemics. Així sereu fills del vostre 
Pare del cel, que fa sortir el sol i fa ploure sobre bons i dolents. 
 
Moisès encara admetia la llei del tal⋅lió. "Ull per ull...". Jesús no veu que aquesta 
sigui la manera de ser de Déu, sinó tota la contrària. Déu no és venjatiu. Més aviat 
encara es prodiga més com un pare amb el fill que reguitna. Déu fa ploure per 
tothom, espera, estima. Jesús fa altra tant i excusa els enemics: "No saben el que 
es fan!" També parla de la felicitat dels perseguits per causa de la justícia. En 
aquest temps de tanta excitació i violència cal una continuada reacció pacífica 
com Jesús. S'ha de vèncer el mal amb el bé. Assignat un número a cada lletra. les 
quatre lletres hebrees del nom de Déu sumen 26. Aquestes són les vegades que 
el llibre dels salms diu que l'home que obeeix Déu és feliç.  
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2n diumenge de quaresma, 24 de febrer 
  

 
 
 
 
Gn 15,5-12.17-18 Posa't a comptar les estrelles... així serà la teva descendència. 
Abraham va creure el Senyor. Sl 26 Arribar davant teu és el que vull; Senyor, No 
t'amaguis. Fl 3,17-4,1 Germans, nosaltres tenim la nostra ciutadania al cel. Lc 
9,28b-36 Mestre, que n'estem de bé aquí dalt! Va sortir del núvol una veu que 
deia: "Aquest és el meu Fill, el meu elegit; escolteu-lo". 
 
Abraham, pare dels creients, dels jueus, dels cristians i dels musulmans, Ell, un 
immigrant. Urgeix l'entesa de les tres religions del "llibre". De la part cristiana, no 
s'hauria de fer cap discriminació per motiu de religió. La Veu urgí escoltar Jesús i 
Jesús diu: "Si algú et demana de portar una càrrega durant un quilòmetre, 
acompanya'l dos quilòmetres". Jesús parla d'una altra ciutadania. La societat 
actual ha de recuperar valors cristians imprescindibles. Cal una transformació que 
St. Pau indica amb la mateixa paraula evangèlica de "transfiguració" de Jesús: 
"metamorfosi". El creient té i inspira confiança. 
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dilluns, 25 de febrer 
 
Dn 9,4b-10 Senyor, tu has estat bo; en canvi a nosaltres no ens queda res més 
que la vergonya per haver pecat contra tu. Sl 78 Allibera'ns dels pecats, Senyor, 
no els castiguis com mereixeríem. Lc 6,36-38 Sigueu compassius com el vostre 
Pare és compassiu. No condemneu, i Déu no us condemnarà. Doneu, i Déu us 
donarà. Déu us farà la mesura que vosaltres haureu fet. 
 
Contrast bíblic: bondat de Déu, vergonya nostra. El profeta té una relació i 
compara. Avui, sense fe no hi ha relació per contrastar, no tenim vergonya. La 
mesura és la humana que permet coexistir palaus i barraques, riquesa i fam. 
Sense referència a Déu com estirar la compassió fins als racons més obscurs. 
Menyspreem sense considerar causes. Ens exclamem de matances al tercer món 
i el primer món els ha venut les armes. Titllem d'irregulars o, fins i tot, d'il⋅legals els 
immigrants, i hem expoliat els seus països. Utilitzem mesures trucades. Un 
exemple: immigrant sense papers cobra 3 euros diaris per quatre hores de treball 
al dia. Per favor, siguem honrats. Tinguem vergonya!   
 
 
 
 
dimarts, 26 de febrer 
 
Is 1,10.16-20 Traieu-me de davant els ulls tot el mal que feu. Defenseu els 
oprimits, sosteniu la causa dels orfes i les reclamacions de les viudes. Llavors els 
vostres pecats quedaran blancs com la neu. Sl 49 L'home que viu honradament 
veurà la salvació de Déu. Mt 23,1-12 No feu com els mestres de la Llei, perquè 
diuen i no fan. No us heu de fer dir mestres, ni pares, ni guies...perquè de guia 
només en teniu un, el Crist. 
 
La primera carta de Pere recomana: "Per damunt de tot, tingueu un amor intens 
entre vosaltres, perquè l'amor cobreix una multitud de pecats". Els fariseus 
carregaven farcells als altres sense ells ajudir ni amb un dit. Occident ha aconse-
guit unes quotes de fariseisme com mai. No som honrats. Danys col⋅laterals, 
terrorista el dissident, il⋅legal l'immigrant privat de permís de treball i residència per 
tres anys... Qui és l'il⋅legal? A Aguilares, on assassinaren el jesuïta Rutilio Grande 
l'exèrcit assassinà entre cent i dos-cents camperols. El Nunci només intentà 
acudir-hi quan hi fou profanada l'Eucaristia...!?  
 
 8 



dimecres, 27 de febrer 
 
Jr 18,18-20 Vinc a reclamar. És bo que em tornin mal per bé? M'ataquen. 
Quantes vegades, Senyor, he intercedit a favor seu! Sl 30 Treu-me, Senyor, del 
llaç que m'han parat. Mt 20,17-28 Ara pugem a Jerusalem, i allà el Fill de l'home 
serà entregat als grans sacerdots i el condemnaran a mort i l'entregaran als 
pagans. 
 
L'apostolat no sempre és agraït. Sovint és criticat i resistit. Els profetes, alhora que 
inviten als valors més nobles, posen en qüestió les conductes injustes. Se'ls ha de 
fer callar. Romero, Alsina, Vallmajor, Espinal, Ellacuria... Jesús va preveure el 
daltabaix, perseguit per gent religiosa. La nostra Església postconciliar no ha 
sabut reconèixer la santedat d'apòstols incòmodes com els màrtirs esmentats més 
amunt. Atenció! Si es denuncia l'abús de poder, encara que sigui eclesial, hi haurà 
conseqüències. Postergació? Condemna? Horroritza llegir comentaris a internet o 
d'algunes emissores sobre propostes compromeses. Cal discernir i fer costat! El 
criteri és l'amor. 
 
 
 
dijous, 28 de febrer 
 
Jr 17,5-10 No hi ha res tan tortuós com el nostre cor. Qui el pot conèixer? -Jo, el 
Senyor, examino l'interior dels homes... Sl 1 La sort dels injustos serà com la palla 
escampada pel vent, Feliç l'home que arrela vora l'aigua. Lc 16,19-31 El ric morí. 
Arribat al país dels morts i estant en lloc de turments digué: Abraham, pare meu, 
envia Llàtzer que mulli amb aigua la punta del seu dit i em refresqui la llengua. 
 
Tenim Llàtzers a la porta d'Occident multiplicat a cents. A Espanya, 26% en l'atur. 
També hi ha fortunes sense límit. Un comentarista s'exclamava que un 
pensionista de 600 euros pagués un euro per medicament igual que el qui cobra 
60.000 euros. No l'escandalitzaven els 59.400 euros de diferència! Escrivia 
Polanco a una duquessa que vigilés que les honres i les cobdícies no li matessin 
l'amor. Arrelar vora l'aigua significa en l'amor de Déu i dels altres i això és la 
felicitat.  
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divendres, 1 de març 
 
Gn 37,3-4.12-13.17-28 Jacob preferia Josep. L'envià als germans. Aquests deien: 
Mireu, ve el somniador. Matem-lo i direm que un animal ferotge l'ha devorat. Sl 
104 El Senyor envià Josep al davant d'ells, a l'Egipte, venut com un esclau. Mt 
21,33-46 L'amo de la vinya envià el seu fill, pensant que el respectarien. En 
veure'l, els vinyaters es digueren: aquest és l'hereu: matem-lo i ens quedarem 
l'heretat. 
 
Sang falsa i sang vertadera a les túniques i el preu de 20 o 30 monedes uneixen 
dramàticament les figures de Josep i de Jesús. I tots dos seran providencials per a 
proveir els germans: de blat contra la fam, el primer, i de pa i vi d'aliança, el segon. 
Tots dos van haver d'emigrar a país estranger, l'Egipte i el reialme de la mort. Ens 
oferim també nosaltres a obrir camí per als altres? Tenim ben oberts els graners? 
Massa gent és encara avui venuda com a esclava. 
 
 
 
dissabte, 2 de març 
 
Mi 7,14-15.18-20 Qui és com tu, Déu nostre? Extingeixes les culpes i llences al 
fons del mar tots els nostres pecats. Sl 102 El Senyor et guareix i et sacia d'amor 
entranyable. Lc 15, 1-3.11-32 Ara hem d'alegrar-nos i fer festa, perquè aquest 
germà teu, que ja donàvem per perdut i l'hem retrobat. 
 
Aquesta paràbola hauria d'inspirar els actes penitencials i les confessions. 
Imagineu per un moment que s'assegués al confessionari el germà gran de la 
paràbola. No hi tornaríem mai més! En canvi... Jesús presenta el seu Pare com el 
qui reparteix els béns, atalaia de lluny estant, es commou, corre, es tira al coll, 
besa, encarrega un banquet i el vestit millor, l'anell, el calçat, celebra amb música i 
ball. No acaba aquí: surt a rebre el gran enfurismat i li prega que també celebri 
amb una raó delicada: tu sempre ets amb mi, i tot el meu és teu. Alegra-te'm pel 
germà retornat. Aquesta alegria hauria de distingir la comunitat cristiana. 
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3r diumenge  
de quaresma, 
3 de març 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex 3,1-8a.10.13-15 -Moisès, Moisès! He vist les penes del meu poble. Baixaré a 
alliberar-lo dels egipcis. T'envio. Jo sóc el qui sóc." Sl 102 El Senyor et sacia 
d'amor entranyable. 1C 10,1-6.10-12 Germans: no us passi per alt una lliçó de la 
història. Tots van beure d'una roca espiritual que els acompanyava i aquesta roca 
significava el Crist. Lc 13,1-9 L'amo diu: -talla la figuera! El vinyater respon: -
Senyor, deixa-la encara aquest any, entretant jo cavaré al seu voltant, i hi tiraré un 
sac de fems, per si de cas donés fruit... 
 
Jesús era la roca abeuradora del desert (recordem l'aigua de vida eterna de la 
samaritana); Jesús és el vinyater de confiança que demana paciència a l'amo. 
Ramon Llull va experimentar Jesús, la seva paciència i la seva cura. Si no, 
considereu-li aquest pensament: l'Amat vingué a albergar a l'estatge del seu Amic, 
i li féu el seu Amic un llit de pensaments; i el servien (a taula) sospirs i plors. I pagà 
l'Amat el seu hostalatge deixant-li records... 
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dilluns, 4 de març 
 
2R 5,1-15a El comandant de l'exèrcit de Síria era molt valorat pel seu sobirà. Però 
era leprós. Una noieta captiva israelita servia la dona de Naaman i li digué: Tant 
de bo que el meu senyor es presentés al profeta Eliseu. Sl 41 Com la cérvola es 
deleix per l'aigua viva, em deleixo jo per tu, Déu meu. Lc 4,24-34 Jesús digué: No 
hi ha cap profeta ben rebut al seu país natal. En temps d'Eliseu hi havia molts 
leprosos a Israel. Cap d'ells va ser guarit sinó Naaman de Síria. 
 
Naaman es banyà set vegades al Jordà segons li recomanà Eliseu. La pell se li 
tornà com la d'una criatura. De l'aigua saltà a la fe: "Ara sé ben bé que, fora 
d'Israel, no hi ha cap altre Déu enlloc més de la terra". Jesús supera Eliseu i el 
Baptista, batejant amb aigua i foc. Vol encendre la terra d'amor a Déu i als altres. 
Segons Llull l'amor no sap en què entretenir-se més, si en l'essència de l'Amat o 
en les seves obres. I dubta sobre quin pensament plau més a Amat i a Amic. En 
tot cas queda més set. L'amor és una flama divina. 
 
 
 
   
dimarts, 5 de març 
 
Dn 3,25.34-43 Azaries, dret enmig del foc es posà a pregar tot dient: Senyor, pel 
teu amor, sigues-nos bondadós. Sl 24 Fes que conegui, Senyor, les teves rutes. 
Mt 18,21-35 Diu al primer dels dos deutors: -Que n'ets de mal home! Quan tu em 
vas suplicar, et vaig perdonar tot aquell deute. No t'havies de compadir del teu 
col⋅lega, com jo m'havia compadit de tu? 
 
Uf! Ni reconec deutes, ni que se m'hagin perdonat. Però de cap manera oblido els 
deutes dels altres! La paràbola de Jesús remou la consciència evocant-nos a la 
generositat de Déu i en treu la raonable conseqüència de correspondre'l. Estem 
cridats a perdonar com el Pare! En el parenostre fins i tot inverteix els termes: que 
el Pare perdoni tal com nosaltres perdonem. Ell s'avançà, perdonant els 
acusadors i botxins del Calvari. "Perdona'ls, que no saben el que es fan!" 
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dimecres, 6 de març 
 
Dt 4,1.5-9 Israel, escolta els decrets que avui t'ensenyo. Quina és la nació que 
tingui els seus déus tan a prop, com el Senyor el nostre Déu? Sl 147 La paraula 
del Senyor corre de pressa, no es detura. Mt 5,17-19 Qui compleixi el manament 
més petit, i ensenyi a fer-ho, serà tingut per gran al Regne. 
 
Abans d'entendre la catequesi, nens i nenes perceben la relació afectiva que els 
pares i/o catequistes tenen amb Déu. Així ho explicava una catecúmena en 
recordar la dolçor de les oracions que li ensenyava l'àvia i que també la mare li 
repetia de grat la mare a petició seva. Però no tenien el mateix gust! Comunicar el 
gust de Crist és la gran responsabilitat cristiana. Podem tenir sensació de desert 
espiritual i sentir pena que tantes propostes conciliars s'hagin esvaït, però Benet 
XVI recorda que l'impuls conciliar era comunicar Crist a tots els homes durant el 
pelegrinatge de l'Església pels camins de la història. (Homilia 11-10-12) 
 
 
 
dijous, 7 de març 
 
Jr 7,23-28 Cada dia us he enviat els meus servents, els profetes. Sl 94 No 
enduriu els cors com a Meribà, quan van posar-me a prova els vostres pares. Lc 
11,14,23 El mut parlà. Jesús diu a la gent meravellada: si jo amb el dit de Déu trec 
els dimonis, és que el Regne ja us ha arribat.  
 
Jesús va encarar la polèmica entorn de l'origen del seu poder contra els dimonis. 
Els donà un argument, una pregunta i una conseqüència: si el regne de Satanàs 
està dividit, s'ha acabat; quin és l'origen del poder dels adeptes seus que treuen 
dimonis; si la força era del dit de Déu, el Regne ja havia arribat. Tant llavors com 
ara el Regne de Déu fa nosa. No van entendre Jesús els seus coetanis. Tampoc 
ara fem cas de profetes. El Vaticà II en desvetllà. Fa pocs anys encara vivien al 
Brasil vuit dels 40 signants del Pacte de les catacumbes. Admirats, però no 
imitats. Ens cal sentir parlar els muts. Cal l'olfacte del Regne. Cal captar qui 
domina els dimonis. 
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divendres, 8 de març Dia de la Dona Treballadora 
 
Os 14,2-10 Que ho entenguin els intel⋅ligents! Els camins del Senyor són planers, 
i els justos hi corren sense destorbs. Sl 80 Tant de bo que el meu poble 
m'escoltés. Mc 12,28-34 Quin és el primer manament? Estima el Senyor amb tot 
el cor, amb tota l'ànima, amb tot el pensament, amb totes les forces. El segon: 
estima els altres com a tu mateix. 
 
Els israelites recitaven el primer manament al matí i al vespre, les tenien escrites 
als muntants de les portes, les inculcaven als fills a casa i fora. Són paraules 
ardents i dolces. Fins i tot poden fer por, perquè l'estimar és una espiral de 
compromís, mescla de goig i de dolor. Llull es queixa a l'Amat de tal mescla fins 
que s'adona que en l'amor, tret el turment, desapareix també el goig. Un cop 
endinsats en Déu s'adquireix llibertat i, tot seguit, s'emprèn el segon camí que 
Jesús proposa com a similar al primer: l'amor a l'altre.  
   
 
 
dissabte, 9 de març 
 
Os 6,1-6 El que vull és amor i coneixement del Senyor i no víctimes i holocaustos. 
Sl 50 La víctima que t'ofereixo, Senyor, és un cor penedit. Lc 18,9-14 El fariseu 
dret al Temple pregava així: Déu meu, et dono gràcies perquè no sóc com 
cobrador d'impostos. Dejuno dos cops a la setmana. El cobrador ni gosava aixe-
car els ulls al cel, sinó que es donava cops de pit i deia: Déu meu, sigueu-me 
propici. Sóc pecador!  
 
En la maduresa del seu progrès espiritual sant Ignasi va ser ensenyat a avançar 
per una nova via. Amb treballs aconseguí la formulació precisa: la "humilitat 
amorosa", envers Déu, els altres, les criatures. Observà que era el capteniment 
dels sants, de Maria, de Jesús i, fins i tot, del bon Déu. Per això recomana als 
novicis que procurin donar sempre prioritat als altres com si els fossin superiors, 
amb respecte i humilitat [Const 250]. Es veia èmul de Francesc, humil germà dels 
elements i de la mort; devot de Maria, serventa; company d'altres en servei de 
Jesús, humil fins a la mort.      
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4t diumenge de quaresma, 10 de març  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Is 5,9a.10-12 Avui us he alliberat de la ignomínia d'Egipte. Els israelites celebraren 
la Pasqua acampats a la plana de Jericó i menjaren de les collites de Canaan 
durant aquell any. Sl 33 Tasteu i beureu que n'és de bo el Senyor. 2C 5,17-21 
Déu ens ha reconciliat amb ell per Crist. Lc 15,1-3.11-32 El germà gran no volia 
entrar. El pare li diu: -Hem de fer festa perquè aquest germà teu, que donàvem 
per mort, ha tornat viu 
 
La paràbola té una altra versió. Per a Pau Jesús és el germà gran de la humanitat, 
però amb una actitud ben diferent: "Déu ens ha destinat a ser imatge del seu Fill, 
el primer d'una multitud de germans" Rm 8,29. Llull ho expressa amb ràpida 
pinzellada: "Desobeí l'Amic al seu Amat i plorà l'Amic. I l'Amat vingué a morir a la 
túnica del seu Amic, per tal que l'Amic recobrés allò que havia perdut; i li féu major 
do que aquell que havia perdut". Jesús no rondina pas per la disbauxa del petit. 
Té pena del mal que s'ha fet. Llavors, para la taula de la festa i es dóna ell mateix 
en el banquet. Sap l'amor que el Pare ens té i rescata el perdut, fins fent 
intercanvi. L'Església aquí hi té la missió. 
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dilluns, 11 de març  
 
Is 65,17-21 Crearé un cel nou i una terra nova. No hi haurà cap infant que només 
visqui uns dies, ni cap adult que no arribi a una edat avançada. Sl 29 Senyor, 
m'has tornat la vida quan ja m'enfonsava. Jn 4,43-54 Li diu un funcionari reial: 
-Senyor, baixeu abans que no es mori el meu fill. Li respon Jesús: -Vés, que el teu 
fill ja està bo. Aquell home cregué. 
 
Les malalties que afecten els més pobres no interessen a les multinacionals. Els 
danys familiars dels desnonats no immuten. A Catalunya s'ha arribat als 100 
deshaucis diaris. Els bancs porten quatre anys desalmats i els polítics no hi 
responen. Hi estan implicats? Alguns suïcidis han estat la punta visible i 
acusadora de l'iceberg. La llei francesa prohibeix desnonar a l'hivern. Cal insistir 
que legalitat no equival a justícia. S'ha volgut promoure una llei condemnant la 
gent que ajudi immigrants sense papers. Convivim amb la perversió pública i 
descarada. Necessitem Jesús. 
 
 
 
 
dimarts, 12 de març 
 
Ez 47,1-9.12 Del santuari naixia un riu. A banda i banda del riu creixerà tota mena 
d'arbres fruiters, les seves fulles seran un remei. Sl 45 Els braços d'un riu alegren 
la ciutat de Déu. Jn 5,1-16 Sota els cinc pòrtics de la piscina de Bet-Zata hi havia 
sempre molts malalts: cecs, coixos, paralítics. Jesús diu a l'invàlid feia 38 anys: 
-Alça't, pren la llitera i camina.  
 
En escriure aquest comentari s'acaba d'aprovar el document sobiranista del 
Parlament de Catalunya. La Doctrina social de l'Església reconeix el dret 
d'autodeterminar-se de les nacions, demananant veritat i justícia en les relacions 
entre les nacions. Jesús a la piscina fa seva la postració de l'invàlid i li comunica la 
seva força. Hi ha problemes econòmics greus. Cal que tot el món s'ajudi. Una 
nació neix i viu, deia Torres i Bages, per allò de natural que Déu ha posat en ella: 
història i cultura. Joan Pau II reclama "respecte dels drets dels pobles i de les 
nacions a disposar d'ells mateixos" (9-1-88, Discurs al Cos diplomàtic).  
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dimecres, 13 de març 
 
Is 49,8-15 Diu el Senyor: No passaran fam ni set, no estaran exposats a la calor ni 
al sol, perquè els conduiré a les fonts on neix l'aigua. Sl 144 El Senyor estima 
entranyablement tot el que ha creat. Jn 5,17-30 El meu Pare no ha deixat mai de 
treballar, i jo també treballo. Allò que el Pare fa, ho fa igualment el Fill. I encara li 
mostrarà obres més grans. 
 
Jesús aprèn de Josep l'ofici de fuster. I del Pare, quin ofici aprèn? Fa d'aprenent, 
imita el que li veu fer. Així sabem nosaltres què fa el Pare: vetlla, cura, anima, 
consola, està al costat, baixa al barranc, ensenya, refà muts, cecs i sords, menja 
amb pecadors, acull, passa per alt. Jesús no el veu descansar, si hi ha 
necessitats. Beneït treball! Escàs treball! 26% d'aturats. Quants pares i mares que 
no surten a la feina, ni poden sortir, per a procurar el pa dels fills. Tensions famili-
ars, danys col⋅laterals, deshaucis, desesper. També hi ha ajudes mútues 
exquisides. El Pare, i Jesús, treballen.   
   
 
 
 
dijous, 14 de març 
 
Ex 32,7-14 Moisès deia: Senyor apaivaga el teu enuig. Recorda el que vas jurar a 
Abraham, Isaac i Israel. Sl 105 Van oblidar Déu, per adorar un ídol de fosa. 
Moisès decantà Déu de destruir-los. Jn 5,31-47 Joan era una flama encesa. Jo 
tinc a favor un altre testimoni: són les obres que el Pare m'ha donat i que vol que 
dugui a terme.  
 
El vedell d'or actual és el diner i el poder. S'ha destruït la classe mitja i la classe 
baixa ha anat a la misèria. L'escassetat de treball obliga a vendre's per no res: 
conec persones treballant per 300 euros al mes o a 1 euro a l'hora. Entre els 
pobles, sovint també els països pobres paguen el dogall que els oprimeix. 
Necessitem canviar. Déu està a l'aguait. La fragmentació actual fa difícil pensar en 
una "conversió" de tots alhora. No som un sol poble. Però Jesús confiava en el 
poder de la sal, del llevat, de la llum. Com que Ell inspirava la seva actuació en 
l'acció amorosa del seu Pare, confiava poder encendre el foc d'un altre món 
possible.  
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divendres, 15 de març 
 
Sa 2,1a.12-22 Els malvats deien: si realment el just és fill de Déu, Déu el salvarà 
dels qui el persegueixen. Sl 33 Els justos sofreixen molts mals, però el Senyor 
sempre els allibera. Jn 7,1-2.10.14.25-30 Quan els familiars de Jesús hagueren 
pujat a Jerusalem per la festa, també ell hi pujà, però d'incògnit. A mitja setmana, 
pujà al Temple. Deien: No és el que volien matar? 
 
Com és que Déu permet el mal del just? De fet, Déu retorça el mal, sotmetent-s'hi 
en Jesús! Aquesta submissió explosiva confortarà a tants que pateixen! Els pode-
rosos d'Israel mai no acceptarien que el seu Déu fos tan solidari. Van eliminar el 
Fill. Jesús ressuscitat és la prova de la fidelitat solidària de Déu, a la vegada que 
respatlla la tesi de Jesús. L'Església pateix també persecució quan és feble o es 
posa al costat dels febles. En alguns llocs només és acceptada com a ONG. Els 
cristians forasters al cap d'anys encara han de renovar papers cada 6 mesos. 
Mentrestant tenen cura d'hospitals i escoles...! 
 
 
 
dissabte, 16 de març 
 
Jr 11,18-20 Senyor de l'univers, tu penetres l'interior dels homes: que vegi com 
fas justícia, ja que he deixat la meva causa a les teves mans. Sl 7 Senyor, salva'm 
dels perseguidors, allibera'm. Jn 7,40-53 Els sacerdots escridassen els guardes: 
Per què no l'heu portat? Ells respongueren: Ningú no ha parlat mai així. Diuen: 
També vosaltres us heu deixat enganyar? Només hi creu aquesta gentussa 
condemnada d'ignorants de la Llei. 
 
Continua la persecució. Un de tants insults contra Jesús: és un embaucador. I, els 
qui creuen en ell, gentussa condemnada! Ai dels qui tenen el poder espiritual de 
jutjar i condemnar! O bé el seu discerniment és més fi que el dels fariseus i 
doctors de la llei, o poden malmetre la vida de moltes persones. A l'Església cal 
molta més cura en el judici. Malauradament, com a humana que és ha sigut 
injusta i ha causat ferides terribles. L'acte penitencial de l'any 2000 en reconeixia 
una colla. Encara hi som. Hi ha inquisició. Es discrimina. Hi ha escalades de 
poder. Hi ha menysteniments. Hi ha persecució. La llista és llarga, per desgràcia. 
El pecat contra l'Esperit no té perdó, diu Jesús.  
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5è diumenge de quaresma, 17 de març  
 
 
 

 
 
Is 43,16-21 Em glorificaran en veure que poso aigua en el desert, faré que hi 
passi un camí. Estic a punt de fer una cosa nova. Sl 125 És magnífic el que el 
Senyor fa a favor nostre. Fl 3,8-14 Corro cap a la meta per guanyar el premi de la 
cursa que Déu ha convocat en Jesucrist. Jn 8,1-11 Jesús: - Aquell que no tingui 
cap pecat que comenci a tirar pedres. Es retiraren un darrera l'altre, començant 
pels més vells. 
 
Aigua - set. Baptisme - naixença. Reconciliació - perdó. Vida nova - evangeli. 
Cursa - missió. Déu veu amb joia la restauració del poble, segons l'esperança 
d'Isaïes i d'aquesta joia divina traiem la força per córrer cap a ell. Jesús invita a 
participar de la seva categoria moral. La seva actitud envaeix el desert de les 
aspres relacions humanes. És sensible a la desgràcia humana fins a l'extrem, al 
pecat. La dona adúltera no va ser apedregada. Va haver-hi un meravellós petit 
diàleg: - On són? Ningú no t'ha condemnat? Ella contesta: - Ningú, Senyor. Jesús 
digué: Jo tampoc no et condemno. Vés-te'n i d'ara endavant no pequis més. La 
cursa de la misericòrdia ha començat. 
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dilluns, 18 de març - St Salvador d'Horta, franciscà 
 
Dn 13,41c-62 Tota l'assemblea del poble beneïa Déu que salvà Susanna, grácies 
a les paraules de Daniel. Sl 22 Ni quan passo per barrancs tenebrosos no tinc por 
de res, perquè et tinc vora meu, Senyor. Jn 8,12-20 Jo sóc la llum del món. El qui 
em segueix no camina a les fosques. Els fariseus digueren: tu ets testimoni de tu 
mateix: la teva declaració no té cap valor. 
 
Déu enardí Daniel per salvar la innocent Susanna i, Jesús, la dona culpable 
d'adulteri. Els humans condemnem. Jesús, rescata. Els fariseus s'irriten. Els textos 
fan paral⋅lel d'innocències, i de condemnes, Jesús-Susanna, i contraposició, 
condemnat-salvada. Daniel, testimoni valent, salva Susanna. Pere, testimoni 
covard, nega Jesús. Déu salva i ningú no salva Déu en el pati de Caifàs. A la creu, 
aqueta contrast humà-diví encara serà motiu d'escarni: Ell que va salvar-ne 
d'altres, que se salvi a si mateix, si és el Messies de Déu. No va caure a la trampa 
de baixar. Morint-hi, esclafà el verí de la creu del món.  
 
 
 
 
dimarts, 19 - St Josep 
 
2S 7,4-5a.12-14a.16 David: quan t'arribarà l'hora de reposar amb els teus pares, 
et donaré per successor un descendent. Sl 88 Ell em dirà: sou el meu Pare. Rm 
4,13. 16-18.22 Abraham no va rebre la promesa per la Llei -t'he fet pare d'una 
multitud de pobles-, sinó per la fe. Mt 1, 16.18-21.24a Pren Maria a casa teva, ha 
de tenir un fill i li has de posar el nom de Jesús. 
 
Sant Josep és el lligam entre Jesús i David i, per la seva fe, com Abraham, ha 
esdevingut pare de moltíssima descendència. Té un paper providencial ben a 
l'ombra. Va ser el camí perquè Jesús conegués l'amor de pare i es referís a Déu 
amb el goig de fill. Josep protegí, nodrí, ensenyà ofici, buscà, trobà Jesús. Avui 
l'invoquem com a patró dels treballadors. Amb la taxa d'atur tan exorbitada ens 
convé recórrer al seus bons oficis. Quants pares i mares desesperen per alimentar 
els fills. Que ajudi també a formar-los en amor familiar, en ofici. El segle XIX va 
meditar i es va inspirar profundament en Jesús, Maria i Josep. Sant Josep, que hi 
hagi treball per als 600.000 aturats. Pregueu Déu.  
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dimecres, 20 de març 
 
Dn 3,14-20.91-92.95 Els quatre joves respongueren al rei Nabucodonosor: Hi ha 
un Déu, aquell que nosaltre venerem, que ens pot alliberar del foc i de les teves 
mans. Dn 3 Senyor, és beneït el teu sant nom. Jn 8,31-42 Si us manteniu ferms 
en el que jo us dic, sereu de debò deixebles meus. Si Déu fos el vostre pare, 
m'estimaríeu, perquè jo he sortit de Déu i vinc de Déu. 
 
Molta gent del nostre entorn l'únic contacte que tindran amb l'Evangeli serà el que 
es traspuï de la nostra vida. Teresa de Calcuta deia que qui creu de veritat, 
predica sense predicar. I, afegiríem, engresca, consola, ofereix sentit a la vida, fins 
i tot de dins el foc estant, com els joves. Els valors cristians estan barrejats amb 
altres propostes vitals. Alguns estudis afirmen que un 30% dels joves s'han 
allunyat del real, desapareguts del mapa, immersos en el món virtual. Altres han 
d'anar a explorar terres estranyes per trobar un lloc de treball. Un bon grup surt al 
carrer indignat. Una minoria s'ofereixen com a voluntaris.  
 
 
 
dijous, 21 de març 
 
Gn 17,3-9 Déu digué a Abraham: Seré fidel a la meva aliança amb tu. Tu i els teus 
descendents heu de complir els tractes de la meva aliança. Sl 104 Penseu en el 
Senyor. Busqueu sempre la seva presència. Jn 8,51-59 Ara veiem que estàs 
endimoniat: Abraham va morir, i tu dius que els qui guarden les teves paraules no 
tastaran mai la mort. Que ets més gran que Abraham? 
 
Entre els creients i Déu hi ha un pacte, garantit per Jesús. Definitivament queda 
de braços oberts. Res no ens pot separar del seu amor. Ara, en tot pacte hi ha 
una aproximació. La proposta divina és que siguem com Ell. Aquesta és la 
salvació aportada per Jesús, ens posa en sintonia amb Déu. Adam volia enfilar-se 
pel seu compte, al marge de la paraula divina. Desobeí. Errà. Abraham es refià de 
Déu. Segons l'A.T. va ser el més gran amic de Déu. Els cristians pretenen guardar 
la paraula de Jesús, estimar, i l'amor no mor mai. Que visquem avui la primavera 
de l'esperit. 
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divendres, 22 de març 
 
Jr 20,10-13 Canteu al Senyor: ell salva la vida del pobre de les mans dels qui 
volen fer-li mal. Senyor, a tu he confiat la meva causa. Sl 17 En veure'm en perill, 
clamo al Senyor. Jn 10,31-42 Tornaren a agafar pedres per apedregar Jesús. Els 
diu: M'heu vist fer moltes obres bones, que venien del meu Pare. Per quina voleu 
apedregar-me? -Per les teves blasfèmies, perquè tu, que ets un home, et fas Déu. 
 
Jesús apel⋅la al discerniment per les obres. Només cal mirar els fruits. 
Malauradament els interessos poden més que aquesta regla tan senzilla. En la 
vida social i en la vida política preval el profit propi. En aquests moments tan durs 
de la crisi i de les sacsejades mundials, fan feredat alguns comentaris de les 
tertúlies dels mitjans de comunicació. No hi ha respecte, no hi ha pietat. En canvi 
abunden menyspreus, rancúnies, sospites... quan no és la calúmnia, la 
presumpció de culpabilitat, les befes... També es dóna en l'àmbit eclesial. 
Desqualificacions insistents d'una emissora, comentaris d'internet de grups 
ultraortodoxos. Sensació trista de viure entre llops. La contemplació dels 
maltractes de Jesús hauria d'encendre un ànim de comprensió i de misericòrdia. 
 
 
 
 
dissabte, 23 de març  St. Josep Oriol 
 
Ez 37,21-28 Tots tindran un sol pastor i seguiran els meus preceptes. Faré una 
aliança de pau que durarà sempre. Sl Jr 31 El Senyor ens guardarà, com un 
pastor guarda el seu ramat. Jn 11,45-56 "Val més que mori un sol home pel 
poble", digué Caifàs. Aquell dia acordaren que el matarien. Jesús havia de morir 
per aplegar els fills de Déu dispersos. El poble es preguntava: "Què us en 
sembla? Oi que no vindrà a la festa?".  
 
Pla de la Calma. M'ho explicà ell mateix. El pastor de nit dormia amb el matalàs a 
la serena entre les ovelles. L'escopeta i el paraigües al capçal, la llinterna 
estacada al canó, a punt per enlluernar la guilla o el sanglà. Proximitat. 
Encarnació. Compartició del perill. Aquell home sabia les ovelles que tenia, se li 
havien perdut unes cabres. La seva pregària era així de senzilla: Senyor, ocupeu-
vos dels altres, que a mi rai ja em teniu. Aquell pastor entenia la feina de Jesús, 
com la seva. Cal reunir el poble, amb risc de la vida. El Vaticà II va reforçar una 
eina d'unió a Jesús: anar a les fonts, llegir i rellegir l'Escriptura.   
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Rams, 24 de març 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processó:  
 
Lc 19,28-40 Portaren el pollí a Jesús. A mida que Jesús avançava, estenien els 
mantells pel camí. Beneït el qui ve en nom del Senyor! Pau al cel! -"Mestre, renya 
els teus seguidors". -"Si callessin, cridarien les pedres". 
 
Missa de la passió:  
 
Is 50,4-7 Déu m'ha donat una llengua de mestre perquè sàpiga sostenir els 
cansats. Sl 21 Es juguen a daus la meva roba. Fl 2,6-11 Jesucrist es va fer no res, 
fins a acceptar la mort. Lc 22,14-23,56 Hi havia sobre ell, amb lletres gregues, 
llatines i jueves, EL REI DELS JUEUS ÉS AQUEST. Girant-se cap al Senyor 
el'bon lladre' li diu:- Recorda't de mi el dia de la teva vinguda. -Coratge! Avui 
estaràs amb mi al Paradís!  
 
A Rams, Lluc fa el cant humà de resposta al cant angèlic de la cova. Pau al cel! 
Allà, acudiren els pastors. Aquí, el poble. Si cal, diu Jesús, cridaran les pedres! 
Tants cristians estenen els seus cors sobre el camí de Jesús sofrent, amorosint el 
camí dolorosament triomfant dels pobres. Pilat, amb la inscripció de la condemna, 
inspira el bon lladre. El rei tan a prop! Renya el company. -No veus que Ell no ha 
fet res de dolent. La ràpida promesa de Jesús delata el sentit de la seva missió. 
Retrobar l'ovella perduda. Enlairat humilment a la creu atrau tothom.   
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dilluns sant, 25 de març 
 
Is 42,1-7 Aquí teniu el meu estimat. No trenca la canya que s'esberla. Porta el dret 
amb fermesa, sense defallir. Sl 26 Ni que acampés contra mi tot un exèrcit, el meu 
cor no temeria. Jn 12,1-11 A Betània oferiren a Jesús un sopar. Maria prengué 
una lliura de perfum i ungí els peus de Jesús. 
 
Al final, l'agraïda unció de Maria va ser profètica, com ho fou la mirra dels mags. 
Jesús era mortal, tot i ser Déu. La litúrgia recorda aquest gest, tal com Jesús 
demanà per sempre més. Les dones de la passió, silencioses, anticipen l'estol 
d'amics/gues futurs de Jesús. Li ungiria els peus? Ho puc fer en els seus germans 
pobres. Ell encara rentarà els dels deixebles poc abans de la traïció.  
 
 
 
dimarts, 26 de març 
 
Is 49,1-6 Abans de néixer el Senyor em cridà i pronuncià el meu nom. Sl 70 Els 
meus llavis diran a tothom com m'ajudes, Senyor! Jn 13,21-33.36-38 Un de 
vosaltres em trairà. Diu Pere: Senyor, estic disposat a donar la vida per tu. Jesús li 
respon: Quan el gall cantarà m'hauràs negat tres cops. 
 
Jesús llegiria amb joia les paraules d'Isaïes, ja que vivia la intimitat divina. Per 
contrast, però, quin dolor més gran perquè deixebles tan cuidats com Judes i 
Pere, anessin a actuar amb tanta indignitat i covardia. Jesús havia de passar 
aquest tràngol amarg de l'abandó dels amics. Pere comptà amb les seves forces i 
flaquejà. Que Déu ens doni fidelitat a Jesús.  
 
 
 
dimecres, 27 de març 
 
Is 50,4-9a El Senyor, em defensa: qui em podrà condemnar? Sl 68 Per tu he 
aguantat els escarnis, escolta'm en aquesta hora propícia. Mt 26,14-25 Jesús 
digué: Un de vosaltres em trairà. No sóc pas jo, rabí? diu Judes. 
 
On hi ha un grup humà hi ha un Judes. Els escàndols d'aquests dies de corrupció 
ofensiva a tanta gent que pateix estretor màxima i injusta pels favors encobridors i 
espoliadors. Cal regenar-se en Jesús, entrant en la seva netedat de cor i lluita per 
la justícia. A través dels seus sentiments podem purificar les nostres relacions 
humanes i fugir radicalment d'actuacions traïdores. El mal envileix la societat 
humana. Només resta la bondat de Déu. 
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DIJOUS SANT 28 de març 
 
 

 
 
 
Ex 12,1-8.11-14 Cada família prengui un anyell o un cabrit. Aquesta víctima és la 
Pasqua, és a dir, el pas del Senyor. Sl 115 Com podria retornar al Senyor tot el bé 
que m'ha fet? Alçaré el calze de la salvació. 1C 11,23-26 Aquest calze és la nova 
aliança. Cada vegada que en beureu, feu-ho per celebrar el meu memorial. Jn 
13,1-15 Ell que sempre havia estimat els seus, els estimà fins a l'extrem. S'aixecà 
de taula, es tragué el mantell i se cenyí una tovallola. 
 
Comiat íntim i testament generós de Jesús. Hereus? Tothom! Herència? Una pila 
de béns: l'Eucaristia, el manament de l'amor, la promesa de l'Esperit, el ministeri 
de reconciliació, la unitat eclesial. 
Una rentada general de peus. Un servei humil, una estimació maternal, una nuesa 
desarmada. - Feu vosaltres el mateix! Atenció: si Jesús renta peus, és que Déu 
Pare també ho fa, ja que Jesús imita el que li veu fer. Per tant, l'aliança és 
inaudita, assenyalats per sempre més amb la sang de Jesús.  
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DIVENDRES SANT 29 de març 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Is 52,13-53,12 Ell portava les nostres malalties, i havia pres damunt seu els 
nostres dolors. Sl 30 Pare, confio el meu alè a les teves mans. He 4,14-16;5,7-9 
Ell, igual que nosaltres, ha estat provat en tot, encara que sense pecar. Jn 18,1-
19,42 Els soldats anaven passant davant d'ell i li deien: Salve, rei dels jueus. I li 
donaven bufetades. Sortí Jesús portant la corona d'espines i el mantell de porpra. 
Pilat els diu: "Aquí teniu l'home". 
 
Massa gent condemna Jesús: -Judes, Pere, els amics, -el poble, que fa poc 
l'aclamava, -l'autoritat religiosa, -l'autoritat civil, -l'elit cortesana. 
Déu calla, ampliant la nostra llibertat d'acollir-lo. Jesús és escarnit com a rei del 
calabós; corona de punxes, ceptre de canya de porra, mantell de parrac de 
porpra. Entonitzat tres hores en una creu, ajugat després en el llit d'una sepultura. 
Si he entès res, sabré per què i per a qui ho fa i em preguntaré com puc 
correspondre-li. 
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DISSABTE DE GLÒRIA - VETLLA PASQUAL, 30 de març 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gn 1,1-2,2 Déu creà l'home i la dona a la seva imatge. Veié tot el que havia fet i 
era bo de debò. Gn 22,1-18 Déu mateix es proveirà l'anyell per a l'holocaust, fill 
meu. Ex 14,15-15,1 Ordena els israelites que es posin en marxa, enmig del mar. 
Is 54,5-14 El Senyor estima el que ha creat amb un amor etern. Is 55,1-11 Tots 
els assedegats, veniu a l'aigua, veniu, compreu llet i vi sense diners. Ba 3,9-15.32-
4,4 Ell és el nostre Déu, ningú no se li pot comparar. Ez 36,16-21 Us donaré un 
cor nou i posaré un esperit nou dins vostre. Rm 6,3-11 Si nosaltres hem estat 
plantats vora d'ell per aquesta mort (el baptisme) semblant a la seva, també hem 
de ser-ho per la resurrecció. Lc 24,1-12 El diumenge, molt de matí, les dones 
anaren al sepulcre amb les espècies aromàtiques.   
 
Amor de les dones a Jesús. Tant les que van al sepulcre com les que no, 
l'anuncien com a viu i ressuscitat. Es manifestà també a la mare i a les que 
l'acompanyaven? Sant Ignasi entén que sí i subratlla l'ofici de consolar tothom de 
Jesús. 
 
Reina del cel, alegra't. Crist ha ressuscitat. Al⋅leluia! 
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DIUMENGE  
DE PASQUA,  
31 de març 
 
 

 
 
Ac 10,34.37-43 Ja sabeu com Déu consagrà Jesús ungint-lo amb l'Esperit Sant i 
amb poder, com passà per tot arreu fent el bé. Sl 117 Avui és el dia que ha obrat 
el Senyor, alegrem-nos i fem festa. 1C 5,6-8 Celebrem Pasqua cada dia, vivint 
amb sinceritat i veritat. Jn 20,1-9 Arribà Pere, entrà al sepulcre i veié aplanat el 
llençol d'amortallar, però el mocador no estava aplanat com el llençol, sinó lligat 
encara al mateix lloc. L'altre deixeble ho veié i cregué. 
 
Els fruits de la Pasqua són tan abundants que cinquanta dies seran justets per a 
assaborir-los a fons. Sabent Jesús viu a la dreta del Pare, la nostra relació amb 
Déu canvia del tot. És confiança absoluta. Compartim amb Ell l'amor de Jesús. De 
retruc, amb cor nou emprenem les relacions humanes. Ens anima la fraternitat 
recuperada, gràcies a la missió acomplerta de Jesús. Ara ens toca a nosaltres fer 
arribar la compassió de Déu als marges del món. Comptem amb els set dons de 
l'Esperit. 
 
 
 28 



1. Procurarem viure segons la manera ordinària de la nostra població pel que fa 
a casa, menjar, mitjans de locomoció, i a tot el que se'n desprèn. Mt 5, 3, 6, 
33s; 8-20.  
 

2. Renunciem per sempre a l'aparença i la realitat de la riquesa, especialment 
en el vestir (riques vestimentes, colors cridaners) i en símbols de metalls 
preciosos (aquests signes han de ser, certament, evangèlics). Mc 6, 9; Mt 10, 
9s, Ac 3, 6. Ni or ni plata.  
 

3. No posseirem béns mobles ni immobles, ni tindrem comptes al banc, etc, a 
nom propi, i, si cal posseir alguna cosa, posarem tot a nom de la diòcesi, o de 
les obres socials o caritatives. Mt 6, 19-21, Lc 12, 33s.  
 

4. Quant sigui possible confiarem la gestió financera i material de la nostra 
diòcesi a una comissió de laics competents i conscients del seu paper 
apostòlic, per ser menys administradors i més pastors i apòstols. Mt 10, 8; Ac 6, 
1-7.  
 

5. Rebutgem que verbalment o per escrit ens truquin amb noms i títols que 
expressin grandesa i poder (Eminència, Excel·lència, Monsenyor ...). Preferim 
que ens diguin amb el nom evangèlic de Pare. Mt 20, 25-28, 23, 6-11; Jn 13, 
12-15.  
 

6. En el nostre comportament i relacions socials evitarem tot el que pugui 
semblar concessió de privilegis, primacia o fins i tot preferència als rics i als 
poderosos (per exemple en banquets oferts o acceptats, en serveis religiosos). 
Lc 13, 12-14; 1 Cor 9, 14-19.  
 

7. Igualment evitarem propiciar o adular la vanitat de qui vulgui que sigui, en 
recompensar o sol · licitar ajudes, o per qualsevol altra raó. Convidarem als 
nostres fidels que considerin seus dons com una participació normal en el culte, 
en l'apostolat i en l'acció social. Mt 6, 2-4; Lc 15, 9-13; 2 Co 12, 4.  
 

8. Donarem tot el que sigui necessari del nostre temps, reflexió, cor, mitjans, 
etc. al servei apostòlic i pastoral de les persones i dels grups treballadors i 
econòmicament febles i subdesenvolupats, sense que això perjudiqui a altres 
persones i grups de la diòcesi.  
Donarem suport als laics, religiosos, diaques o sacerdots que el Senyor crida a 
evangelitzar els pobres i treballadors, compartint la seva vida i el treball. Lc 4, 
18S, Mc 6, 4; Mt 11, 4s, Ac 18, 3s, 20, 33-35, 1 Cor 4, 12 i 9, 1-27.  
 



9. Conscients de les exigències de la justícia i de la caritat, i de les seves 
mútues relacions, procurarem transformar les obres de beneficència en obres 
socials basades en la caritat i en la justícia, que tinguin en compte a tots i a 
totes, com un humil servei a els organismes públics competents. Mt 25, 31-46; 
Lc 13, 12-14 i 33s.  
 

10. Farem tot el possible perquè els responsables del nostre govern i dels 
nostres serveis públics decideixin i posin en pràctica les lleis, estructures i 
institucions socials que són necessàries per a la justícia, la igualtat i el 
desenvolupament harmònic i total de tot l'home i de tots els homes, i, així, per 
l'adveniment d'un ordre social, nou, digne de fills d'homes i de fills de Déu. Cf 
Ac 2, 44s, 4, 32-35, 5, 4, 2 Cor 8 i 9, 1 Tim 5, 16.  
 

11. Perquè la col·legialitat dels bisbes troba la seva més plena realització 
evangèlica en el servei en comú a les majories en misèria física cultural i moral 
-dos terços de la humanitat- ens comprometem:  

 
* A compartir, segons les nostres possibilitats, en els projectes urgents 
dels episcopats de les nacions pobres;  
* A demanar junts, al nivell d'organismes internacionals, donant sempre 
testimoni de l'evangeli, com ho va fer el papa Pau VI en les Nacions 
Unides, l'adopció d'estructures econòmiques i culturals que no fabriquin 
nacions pobres en un món cada vegada més ric, sinó que permetin que 
les majories pobres surtin de la seva misèria.  
 

12. Ens comprometem a compartir la nostra vida, en caritat pastoral, amb els 
nostres germans en Crist, sacerdots, religiosos i laics, perquè el nostre ministeri 
constitueixi un veritable servei. Així,  

 
* Ens esforçarem per "revisar la nostra vida" amb ells;  
* Buscarem col·laboradors per poder ser més animadors segons l'Esperit 
que caps segons el món;  
* Procurarem fer-nos el més humanament possible presents, ser 
acollidors;  
* Ens mostrarem oberts a tots, sigui quina sigui la seva religió. Mc 8, 
34s, Ac 6, 1-7, 1 Tim 3, 8-10.  
 

13. Quan tornem a les nostres diòcesis donarem a conèixer aquestes 
resolucions als nostres diocesans, demanant-los que ens ajudin amb la seva 
comprensió, la seva col·laboració i les seves oracions.  
 
Que Déu ens ajudi a ser fidels  


