
La propera beatificació de quatre sacerdots 
màrtirs en la nostra catedral hauria de des-
pertar en tots nosaltres el desig d’aprendre la 

lliçó permanent que ells, tant en la seua vida com  
en la seua mort, ens van deixar, i convertir aquest 
aprenentatge en acció de gràcies al Senyor per-
què aquests testimonis de santedat enriqueixen 
tota l’Església.

En la Carta als Romans, sant Pau manifesta 
una convicció que orienta la seua vida i tot el seu 
ministeri apostòlic: «Estic segur que ni mort, ni vi-
da, ni àngels, ni principats… ni cap altra criatura  
no podrà separar-nos de l’amor de Déu revelat 
en Crist Jesús, Senyor nostre» (Rm 8,38-39). Déu 
ens ha manifestat el seu amor amb tanta claredat  
en el seu Fill Jesucrist que l’apòstol Pau viu amb la 
convicció que la persecució, l’espasa o la mort no  
el podran separar del seu amor. Els màrtirs que 
properament seran beatificats van ser autèntics  
amics de Déu, que van preferir perdre la vida abans  
que perdre eixa amistat. Per a ells, ser amics del 
Senyor era el tresor més valuós que havien tro-
bat. Més que la pròpia vida. Per això van afrontar 
la mort convençuts que el martiri no sols no els 
separava de l’amor de Déu, sinó que ocorria pre-
cisament el contrari: per la mort eixa amistat ar-
ribava a la seua plenitud. No sols no van viure la  
mort com a signe que Déu no els estimava, sinó 
que la van acceptar convençuts de què era llavors 
quan eixa amistat que havien cultivat al llarg de 
tota la vida es realitzava plenament.

Eren també sacerdots, membres de la German-
dat de Sacerdots Operaris fundada en la nostra diò- 
cesi pel beat Manuel Domingo i Sol. Un d’ells nascut  

en la nostra diòcesi. Es dedicaven a educar els jo-
ves i acompanyar-los en el seu camí cap al sacer- 
doci. Segurament havien donat molts consells i mol- 
tes lliçons als joves que sentien la crida del Senyor  
al sacerdoci. Però en el moment del martiri van do- 
nar la lliçó més important: es van donar ells matei- 
xos. La mort es va convertir per a ells en l’acte sa- 
cerdotal més important, perquè es va fer realitat  
plena el que havien volgut fer al llarg de tota la seua  
vida. En efecte, qui sent la crida al ministeri sacer-
dotal i respon afirmativament, vol entregar-se to-
talment al Senyor. La mort va ser el seu últim acte  
sacerdotal. I no sols cronològicament parlant, sinó 
el més important, l’acte que consumava el seu sa-

cerdoci portant-lo a la seua plenitud. El culte que  
havien celebrat al llarg de tota la seua vida, es va  
convertir en un culte existencial, en ofrena i dona-
ció de si mateixos. No els llevaven la vida, sinó que  
ells la van oferir.

Alhora que agraïm al Senyor aquests testimoniat- 
ges d’ofrena sacerdotal, li demanem que l’exemple 
d’aquests germans nostres suscite en els joves un  
esperit obert a la seua crida, i que aquells que l’han  
escoltada sentin el desig de servir-lo amb santedat  
i justícia i d’entregar-se totalment per la salvació de  
tots els homes.

† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa
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Sacerdots i amics del Senyor
PARAULES DE VIDA

E ls evangelistes recullen els fets de 
la vida de Jesús i els expliquen ca-
dascú al seu estil, amb el seu voca- 

bulari, remarcant uns aspectes i callant- 
ne altres, segons el pla de la seva obra. 
I ens farà bé, de tant en tant, comparar 
la manera com explica un evangelista o 
l’altre el mateix fet. Això ens passa avui, 
amb la professió de fe de Pere, que lle-
gim a l’evangeli de sant Marc si la com-
parem amb Mateu. 

Jesús amb els seus apòstols s’han 
retirat a la regió de Cesarea de Filip, als 
confins del nord del país. Tot fent camí, 
Jesús els pregunta què diu la gent d’ell. 
La resposta no és difícil, només cal ha- 
ver escoltat els comentaris del poble. Pri- 
mer l’un després l’altre, els apòstols des- 

granen una varietat de respostes: que si  
Joan Baptista, o Elies, Jeremies o algun 
dels profetes... 

Quan ja tots han dit la seva, Jesús in-
sisteix en la pregunta però ara persona-
litzant: «I vosaltres, qui dieu que soc jo?».  
Ara la cosa canvia: es fa el silenci, es 
creuen mirades, algun xiuxiueig... Passat  
el temps i davant la insistència de Jesús,  
respon Simó Pere: «Vós sou el Messies».  
Exacte. Pere ha clavat la resposta. A l’e-
vangeli ja no es recullen altres possibles 
respostes dels apòstols. 

(Si llegim al passatge a Mateu, hi troba-
rem que Jesús fa una lloança i felicita ció 
a Pere perquè això no ho diu per ell ma- 
teix sinó que li ho ha revelat el Pare del 
cel i li promet fer-lo pedra —fonament de 

l’Església. Aquest text és a la base de la  
teologia del Primat. Marc no ho diu.)

Jesús deuria quedar pensatiu sobre 
què entendrien els apòstols per ser el 
Messies. Per això, al cap d’un estona, es 
decideix a explicar-los-hi: «... el Messies  
ha de patir molt... l’han de rebutjar, ha de  
ser mort i al cap de tres dies ressuscita
rà». I encara que els ho deia amb tota cla- 
redat, els apòstols no ho entenien. Tant 
que Pere, qui si no, pensant fer-li un favor 
el contradigué. La reacció de Jesús és 
fulminant: es girà i davant de tots i sen- 
se embuts li engalta a Pere: «Fuig d’aquí, 
Satanàs, no penses com Déu sinó com 
el homes.»

(Mateu, més discret, en el seu evan-
geli, diu que Pere prengué apart a Jesús 

per contradir-lo. La resposta de Jesús és 
igualment recriminatòria, però en privat.)

Continua el relat de Marc. Passats uns  
dies i quan ja s’han retrobat amb les mul- 
tituds, Jesús ensenya a la gent sobre el 
seu seguiment: «Si algú vol venir... que 
prengui la seva creu i m’acompanyi. Qui 
vulgui salvar la seva vida la perdrà. Qui la  
perdi per mi, la salvarà». Aquí hi ha el 
tema d’avui. 

Guanyar o perdre la vida per a Jesús no 
és un joc. És una opció: retindrem el poc  
que tenim, el que és material i caduc o 
hi renunciem per apostar fort per la vida  
eterna? 

En Jesús, perdre és la primera condició  
per guanyar. 

Mn. Ramon Sàrries

Perdre avui per guanyar per sempre
APUNTS PER A L’ANÀLISI



Sábado de alegría. Mn. Chris-
tian Pinto celebró su primera 
misa en San Bartolomé, su  

parroquia, el sábado 17 de julio de 
2021. 
  ¿Por qué te hiciste sacerdote? Por-
que Dios me ha llamado. ¿Para qué?  
Para que todas las personas supie-
ran que Dios está ahí cerquita. ¿Yo, 
sacerdote? Ni me lo imaginaba. An-
daba por veredas oscuras, como ove- 
ja descarriada. Si yo, ahora soy sacer- 
dote es porque Dios está ahí, en to- 

do lugar, en todos los corazones, por- 
que siempre nos acompaña, porque 
cuando ha llamado a mi puerta le he  
abierto, he cenado con él y me ha cau- 
tivado, decía en su homilía.

Y ahora soy un alegre y feliz expro-
piado, con plena libertad, por Dios, al 
dulce encargo que me ha dado: dar  
mi vida para repartir SU perdón y SU  
alegría a quienes marchan por los ca- 
minos variados de la vida. ¡Dios está  
ahí!

Manuel Ferrer

La próxima beatificación de cuatro sacerdo-
tes mártires en nuestra catedral tendría 
que despertar en todos nosotros el deseo 

de aprender la lección permanente que ellos, tan- 
to en su vida como en su muerte, nos dejaron, y 
convertir este aprendizaje en acción de gracias  
al Señor porque estos testimonios de santidad 
enriquecen a toda la Iglesia.

En la Carta a los Romanos, san Pablo manifies- 
ta una convicción que orienta su vida y todo su 
ministerio apostólico: «Estoy convencido de que 
ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados… 
ni ninguna otra criatura podrá separarnos del 
amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Se-
ñor nuestro» (Rm 8,38-39). Dios nos ha manifes- 
tado su amor con tanta claridad en su Hijo Jesu-
cristo que el apóstol Pablo vive con la convicción 
de que la persecución, la espada o la muerte 
no lo podrán separar de su amor. Los mártires 
que próximamente serán beatificados fueron 
auténticos amigos de Dios, que prefirieron per-
der la vida antes que perder esa amistad. Para  
ellos, ser amigos del Señor era el tesoro más va- 
lioso que habían encontrado. Más que la propia  
vida. Por eso afrontaron la muerte convencidos  
que el martirio no solo no los separaba del amor  
de Dios, sino que ocurría precisamente el contra-
rio: por la muerte esa amistad llegaba a su ple-
nitud. No solo no vivieron la muerte como signo 
de que Dios no los amaba, sino que la acepta- 
ron convencidos de que era entonces cuando 
esa amistad que habían cultivado a lo largo de 
toda la vida se realizaba plenamente.

Eran también sacerdotes, miembros de la Her-
mandad de Sacerdotes Operarios fundada en 
nuestra diócesis por el beato Manuel Domingo  
y Sol. Uno de ellos nacido en nuestra diócesis. 
Se dedicaban a educar a los jóvenes y acompa-
ñarlos en su camino hacia el sacerdocio. Segura-
mente habían dado muchos consejos y muchas  
lecciones a los jóvenes que sentían la llamada 
del Señor al sacerdocio. Pero en el momento 
del martirio dieron la lección más importante: 
se dieron ellos mismos. La muerte se convirtió  
para ellos en el acto sacerdotal más impor-
tante, porque se hizo realidad plena lo que ha-
bían querido hacer a lo largo de toda su vida. 
En efecto, quien siente la llamada al ministerio 
sacerdotal y responde afirmativamente, quiere 
entregarse totalmente al Señor. La muerte fue 
su último acto sacerdotal. Y no solo cronológica- 
mente hablando, sino el más importante, el acto  
que consumaba su sacerdocio llevándolo a su 
plenitud. El culto que habían celebrado a lo lar-
go de toda su vida, se convirtió en un culto exis-
tencial, en ofrenda y donación de sí mismos. No 
les quitaban la vida, sino que ellos la ofrecieron.

Al mismo tiempo que agradecemos al Señor 
estos testimonios de ofrenda sacerdotal, le pedi- 
mos que el ejemplo de estos hermanos nuestros  
suscite en los jóvenes un espíritu abierto a su lla- 
mada, y que aquellos que la han escuchado sien-
tan el deseo de servirlo con santidad y justi cia y 
de entregarse totalmente por la salvación de to- 
dos los hombres.

† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa

Sacerdotes y amigos 
del Señor
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PALABRAS DE VIDA Professors del Col·legi Diocesà  
participen en el curs «Libres por amor»

Sant Cristòfol  
de la Todolella

E l passat 30 de juny, els pro-
fessors i personal del Col-
legi Sagrada Família tan  - 

cà vem el curs 2020-2021, que  
recordarem com el de la masca-
reta, la temperatura, les distàn-
cies… 

Aquesta situació excepcional 
ens ha obligat a repensar moltes 
maneres de fer i plantejar-ne d’al- 
tres noves; podríem fer un llarg llis- 
tat, però ens quedem sobretot 
amb aquelles que han reforçat l’i - 
deari del Col·legi com a centre dio- 
cesà: l’acom panyament proper a  
les famílies i als alumnes o el tre - 
ball en els valors del compromís, el  
respecte i la solidaritat, tots emmi- 
rallats en els valors de l’Evangeli.

Per seguir creixent en el camp 
de l’acompanyament, hem realit-
zat una formació intensiva en el 
programa «Libres por amor-Libres  
para amar» de la psicòloga espe-
cialitzada en teràpia afectiva i se-
xual Lourdes Illán. A llarg termini, 
la formació ens permetrà desple-

Aquest any, seguint la normativa per la pan-
dèmia, el dia 10 de juliol a la Todolella es va 
celebrar la festivitat de Sant Cristòfol. Mis-

sa solemne a la parròquia i després a la plaça es 
van beneir el banderins i els cotxes que van pas-
sar molts, tot i la calor. Que sant Cristòfol ens do-
ni la seua protecció, sobretot en els moments de 
conducció per la carretera i que ens ajude a ser 
més responsables en tot moment. 

I recordem, que el Crist ens acompanya en tots 
els moments del nostre viatge per la terra. 

Mn. Gerard Reverté 

gar un programa sòlid per a totes  
les etapes educatives dintre el pla  
d’acció tutorial i l’escola de pares  
del centre.

Deixem enrere l’any acadèmic 
de la pandèmia, amb encara incer- 
teses de futur, però també amb  

molts projectes per engegar els  
anys que venen. Després de les  
merescudes vacances d’estiu, 
alumnes i professors ens retroba- 
rem el proper setembre.

Pau Prades

La Delegació de Missions celebrà  
la darrera reunió del curs

Me he hecho sacerdote para…

L ’1 de juliol es reuní, via telemàtica, la Delegació  
Diocesana de Missions presidida pel seu dele- 
gat. Els punts de l’Ordre del Dia van ser:

1. Revisió del curs 2020-2021. A les parròquies  
es van dur a terme les celebracions de tots els anys:  
DOMUND, Santa Infància, Dia de Pregà ria per les  
Vocacions, etc. El delegat comentà la part econò- 
mica.

2. Comerç Just. El balanç econòmic dona un dè- 
ficit de 433 E, perquè no s’han pogut fer vendes 
a les parròquies degut a la pandèmia.

3. Relació missioners/eres amb la Delegació  
de Missions. La missionera Ester Ciurana va enviar  
des de Veneçuela un missatge d’àudio; la Gna. 
Isabel Morelló, un escrit sobre la situació de Brasil  
al llarg de la pandèmia; la Gna. Maria Àngels Come- 
lles està recuperant-se d’una intervenció quirúrgi-
ca; el jove laic Mike Safont va marxar a l’E quador 
per tres anys, però a causa de la pandèmia va re-
tornar abans del termini fixat.

4. Projecte Ayacucho. Mitjançant «Missió Amè- 
rica» se seguirà col·laborant en el Menjador que amb  
tant d’esforç va tirar endavant Mn. Javier Obón.

5. Servei Conjunt d’Animació Missionera (SCAM).  
L’acció missionera i evangelitzadora és una de les  
prioritats de l’Església. Es podria celebrar la cam-
panya a la primavera, si la situació de la pandèmia  
ens ho permet. Els missioners de l’SCAM valoren  
la nostra diòcesi com una de les millors en anima-
ció missionera.

6. Calendari del curs 2021-2022. Programació  
del curs pastoral per a l’Agenda Diocesana.

7. Sínode dels Bisbes. «Per una Església sino-
dal: comunió, participació i missió». Hi participa-
ran totes les diòcesis. A cadascuna hi haurà una  
petita comissió per preparar aquest esdeveni-

ment eclesial, molt important per al futur de l’Es-
glésia.

8. Missió Amèrica. Demanen si la nostra dele-
gació vol participar-hi fent-se sòcia.

 
Delegació Diocesana de Missions

AGENDA

13  Dilluns (lit. hores: 4a setm.) 
[1Tm 2,1-8 / Sl 27 / Lc 7,1-10]. Sant  
Joan Crisòstom (†407), bisbe de Cons- 
tantinoble i doctor de l’Església.

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

15.  Dimecres [1Tm 3,14-16 / Sl 
110 / Jo 19,25-27]. Mare de Déu dels  
Dolors; sant Nicodemes, mr.; santa 
Caterina de Gènova.

16.  Dijous [1Tm 4,12-16 / Sl 110 /  
Lc 7,36-50]. Sant Corneli, papa (251- 

253), i sant Cebrià (Cipriano), bisbe de  
Cartago (249-258), mrs.; santa Edi-
ta, vg., princesa; beat Víctor III, papa  
(1086-1087).

17.  Divendres [1Tm 6,2c-12 / 
Sl 48 / Lc 8,1-3]. Sant Robert Bel·lar- 
mino (1542-1621), bisbe de Càpua i dr.  
de l’Església, card. (jesuïta); sant Pe- 
re Arbués, prev. i mr. a Saragossa; san- 
ta Coloma, vg. i mr. a Còrdova; santa  
Ariadna, mr.; santa Hildegarda, vg.

18.  Dissabte [1Tm 6,13-16 / Sl  
99 / Lc 8,4-15]. Sant Josep de Cuper- 

tino (1603-1663), prev. franciscà con-
ventual, patró dels astronautes; sant  
Ferriol, mr.; santa Sofia, mr.; santa Ire- 
ne, mr.

19.  Diumenge vinent, XXV de 
durant l’any (lit. hores: 1a setmana)  
[Sa 2,12.17-20 / Sl 53 / Jm 3,16-4, 
3 / Mc 9,30-37]. Sant Feliu de Llobre 
gat:  Santa Maria de Cervelló o del 
Socós, verge mercedària, de Barce-
lona (s. XIII); sant Gener (Jenaro), 
bisbe de Benevent i màrtir a Nàpols 
(s. IV).

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

Diumenge 19. Benicarló, parròquia de  
Santa Maria del Mar, a les 12 h, confir- 
macions.

*  Aquest acte pot canviar degut a les  
circumstàncies per la pandèmia de  
la Covid19.

TWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «Desitjo donar 
les gràcies de cor a totes 
les persones que amb les 
seves ofertes, petites o 
grans, estan fent possible  

que molts germans i germanes neces-
sitats puguin rebre la vacuna contra la  
Covid. El Senyor els beneeixi!» (8 de maig).

@Pontifex: «“El que vulguem que ens fa- 
cin els altres, fem-ho amb ells” (Mt 7,12).  
Volem ser escoltats? Escoltem. Neces-
sitem que ens animin? Animem. Volem  
que algú ens cuidi? Cuidem-nos dels que  
no tenen a ningú» (10 de maig).

@Pontifex: «L’Esperit crida també 
avui a homes i dones perquè surtin  
a la trobada de tots els que esperen  
conèixer la bellesa, la bondat i la ve-
ritat de la fe cristiana» (11 de maig).

@Pontifex: «Quin camí segueixo? 
Hi ha camins que no porten al Cel: 
els camins de la mundanitat, de l’au-
toafirmació, del poder egoista. I es-
tà també el camí de Jesús: el camí  
de l’amor humil, de l’oració, de la  
mansuetud, de la confiança, 
del servei als altres» (11 de 
maig).
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És molt fàcil acompanyar Jesús  
quan és aclamat per les mul ti-
tuds però no ho és tant quan 

es tracta de compartir la seva passió  
i mort. Així podem entendre que des- 
prés que Pere ha proclamat clara- 
ment: Vós sou el Messies, no aca- 
bi de copsar, després, el que diu  
Je  sús: El Fill de l’home ha de patir  
molt: els notables, els grans sacer
dots i els mestres de la Llei l’han  
de rebutjar, ha de ser mort i al cap de  
tres dies ressuscitarà. És curiós 
que Pere (i els altres apòstols) no re- 
corden més que la passió; sembla 
com si Jesús no hagués parlat de re- 
surrecció. En tot cas, la passió no l’en- 
tenen. 
  El concepte de Messies que tenen  
és molt diferent del de Jesús; segur 
que esperaven un Messies triomfal, 
que dominaria els seus enemics. Per  
això Pere vol fer-li entendre que va  
equivocat. Fixem-nos què diu el text:  
Pere, pensant ferli un favor, es po 
sà a contradirlo, a dir-li que té un fals  
concepte del Messies, que no ha d’a- 
nar a morir. I la resposta de Jesús és  
de les més dures de l’evangeli: Fuig 
d’aquí, Satanàs! No penses com Déu  
sinó com els homes. 
  El camí de la creu és fonamental  
per a Jesús i també per a nosaltres:  
Si algú vol venir amb mi, que es ne 
gui ell mateix, que prengui la seva 
creu i m’acompanyi. Aquesta és la 
forma de pensar de Déu. Per això  
també la primera lectura parla de pas- 
sió: He parat l’esquena als qui m’as  
sotaven i les galtes als qui m’ar
rancaven la barba; no he amagat la  
cara davant d’ofenses i escopina
des. El servent de Déu també ha de 
passar pel dolor i el sofriment però  
sap que el Senyor Déu m’ajuda; per 
això no em dono per vençut. 
  I sant Jaume a la segona lectura 
ens recorda que si no hi ha obres,  
la fe tota sola és morta. És molt fàcil  
dir: tu ets el Messies, pensant com-
partir el seu triomf; però en canvi,  
carregar-se la creu és més difícil; pe- 
rò només amb les obres demostra-
rem la nostra fe de la mateixa mane- 
ra que si a un pobre no li donen res 
del que necessita les nostres bones  
paraules no li serveixen de res. 
  Ser cristià és agafar la nostra creu  
de cada dia i seguir Jesús.

Mn. Jaume Pedrós

«El Fill de 
l’home ha  

de patir molt»

◗  Lectura del libro de Isaías (Is 50,5-9a)

El Señor Dios me abrió el oído; yo no resistí ni me eché  
atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las 
mejillas a los que mesaban mi barba; no escondí el ros- 
tro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda,  
por eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí el ros- 
tro como pedernal, sabiendo que no quedaría defrau-
dado. Mi defensor está cerca, ¿quién pleiteará contra  
mí? Comparezcamos juntos, ¿quién me acusará? Que se  
acerque. Mirad, el Señor Dios me ayuda, ¿quién me con- 
denará?

◗  Salmo responsorial (114)

R.  Caminaré en presencia del Señor en el país de los  
vivos. 

Amo al Señor, porque escucha / mi voz suplicante, /  
porque inclina su oído hacia mí / el día que lo invo-
co. R.

Me envolvían redes de muerte, / me alcanzaron los la- 
zos del abismo, / caí en tristeza y angustia. / Invoqué el  
nombre del Señor: / «Señor, salva mi vida». R. 

El Señor es benigno y justo, / nuestro Dios es compasi- 
vo; / el Señor guarda a los sencillos: / estando yo sin  
fuerzas, me salvó. R. 

Arrancó mi alma de la muerte, / mis ojos de las lágri-
mas, / mis pies de la caída. / Caminaré en presencia del  
Señor / en el país de los vivos. R.

◗  Lectura de la carta del apóstol Santiago  
(Sant 2,14-18)

¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tie- 
ne fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa 
fe? 
  Si un hermano o una hermana andan desnudos y fal-
tos del alimento diario y uno de vosotros les dice: «Id  
en paz, abrigaos y saciaos», pero no les da lo necesa-
rio para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también la fe:  
si no tiene obras, está muerta por dentro. Pero algu no 
dirá: «Tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame esa  
fe tuya sin las obras, y yo con mis obras te mostraré  
la fe».

◗  Lectura del santo Evangelio según san Marcos  
(Mc 8,27-35)

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a  
las aldeas de Cesarea de Filipo; por el camino pregun-
tó a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que soy yo?».  
Ellos les contestaron: «Unos, Juan el Bautista; otros, 
Elías, y otros, uno de los profetas». Él les preguntó: «Y 
vosotros, ¿quién decís que soy yo?». Tomando la pala- 
bra Pedro le dijo: «Tú eres el Mesías». Y les conminó a  
que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a ins- 
truirlos: «El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, 
ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y es- 
cribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días». Se lo  
explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó  
aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, miran- 
do a los discípulos, increpó a Pedro: «¡Ponte detrás de  
mí, Satanás! ¡Tú piensas como los hombres, no como  
Dios!». Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo:  
«Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí  
mismo, tome su cruz y me siga. Porque, quien quiera sal- 
var su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mí  
y por el Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un  
hombre ganar el mundo entero y perder su alma?».

◗  Lectura del llibre d’Isaïes (Is 50,5-9a)

El Senyor Déu m’ha parlat a cau d’orella i jo no m’he re- 
sistit ni m’he fet enrere: he parat l’esquena als qui m’as- 
sotaven i les galtes als qui m’arrancaven la barba; no 
he amagat la cara davant d’ofenses i escopinades. El  
Senyor Déu m’ajuda: per això no em dono per vençut:  
per això paro com una roca la cara i sé que no quedaré  
avergonyit. Tinc al meu costat el jutge que em declara  
innocent. Qui vol pledejar amb mi? Compareguem ple-
gats. Qui vol ser el meu acusador? Que se m’acosti.  
Déu, el Senyor, em defensa: qui em podrà condemnar?

◗  Salm responsorial (114)

R.  Continuaré caminant entre els qui viuen, a la presèn 
cia del Senyor.

Estimo de tot cor el Senyor: / el Senyor ha escoltat la me- 
va súplica, / ha escoltat el meu clam així que l’invocava. R.

M’envoltaven els llaços de la mort, / tenia davant meu  
els seus paranys, / i dintre meu l’angoixa i el neguit. /  
Vaig invocar el nom del Senyor: / «Ah, Senyor, salveu-me  
la vida.» R.

El Senyor és just i benigne, / el nostre Déu sap compa- 
dir. / El Senyor salvaguarda els senzills, / jo era feble  
i m’ha salvat. R.

Ha alliberat de la mort la meva vida, / els meus ulls, de  
negar-se en el plor, / els meus peus, de donar un pas en  
fals. / Continuaré caminant entre els qui viuen, / a la  
presència del Senyor. R.

◗  Lectura de la carta de sant Jaume  
(Jm 2,14-18)

Germans meus, si algú deia que té fe i no ho demostra- 
va amb les obres, de què serviria? A un home així, la fe  
el podrà salvar? Suposem que algun dels nostres germans  
o germanes no tingués ni vestits ni l’aliment de cada dia,  
i algú de vosaltres li digués: «Ves-te’n en pau, abriga’t  
bé i alimenta’t», però no li donés res del que necessita,  
quin profit li faria? Doncs, amb la fe passa igual: si no  
hi ha obres, la fe tota sola és morta. Tu dius que tens la  
fe, jo tinc les obres. Doncs bé, si pots, demostra’m, sen- 
se les obres, que tens fe, que jo, amb les obres, et de- 
mostraré la meva fe.

◗  Lectura de l’Evangeli segons sant Marc  
(Mc 8,27-35)

En aquell temps, Jesús, amb els seus deixebles, se 
n’anà als poblets de Cesarea de Felip, i pel camí pre-
guntava als seus deixebles: «Qui diuen la gent, que 
soc jo?» Ells li respongueren: «Uns diuen que sou Joan  
Baptista, d’altres, que sou Elies, d’altres, que sou al-
gun dels profetes.» Llavors els preguntà: «I vosaltres, 
qui dieu que soc?» Pere li respon: «Vós sou el Mes- 
sies.» 
  Ell els prohibí severament que ho diguessin a ningú.  
I començà a instruir-los dient: «El Fill de l’home ha de  
patir molt: els notables, els grans sacerdots i els mes- 
tres de la Llei l’han de rebutjar, ha de ser mort, i al cap  
de tres dies ressuscitarà.» I els ho deia amb tota cla- 
redat. Pere, pensant fer-li un favor, es posà a contradir- 
lo. Però Jesús es girà, renyà Pere davant els deixebles  
i li digué: «Fuig d’aquí, Satanàs! No penses com Déu, 
sinó com els homes.» Després cridà la gent i els seus 
deixebles i els digué: «Si algú vol venir amb mi, que es 
negui ell mateix, que prengui la seva creu i m’acompa-
nyi. Qui vulgui salvar la seva vida la perdrà, però el qui 
la perdi per mi i per l’evangeli, la salvarà.»
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