
E l dia 22 de febrer celebrarem la 
festa de la Càtedra de l’Apòstol  
Sant Pere. Es tracta d’una com- 

memoració litúrgica que ja se celebra- 
va a Roma en el segle IV perquè la uni- 
tat de l’Església, que és un do del Se- 
nyor, s’edifica sobre la confessió de fe  
de Pere, sobre el seu magisteri i sobre  
el seu govern. Per això, aquesta cele- 
bració hauria de ser per a tots els catò- 
lics una ocasió per a renovar la nostra  
adhesió sincera al papa Francesc i al 
seu magisteri. La unitat entorn d’ell és  
l’únic camí perquè l’Església es man-
tinga unida i ferma enmig de les difi-
cultats que ha de superar a cada mo-
ment de la història.

L’Església no és actualment una ins- 
titució compacta en la qual tots pen- 
sem el mateix. Vivim un pluralisme d’es- 
piritualitats, de pensament teològic i 
de mètodes pastorals molt major que en el passat.  
Aquest, si no ens allunya de la fe comuna i no tren- 
ca els vincles de la caritat entre nosaltres, és enri-
quidor per a tots. No obstant això, hem de reconèixer  
que sovint tenim la sensació que ens trobem da-
vant una situació de polarització ideològica entre 
les diferents sensibilitats que conviuen a l’Església,  
i en alguns casos les diferències poden arribar a 
convertir-se en divisions.

L’arrel d’aquesta situació cal buscar-la en una 
inadequada relació entre la fe i la pròpia ideologia.  
La fe naix d’una actitud de confiança en Déu i és 
la virtut sobrenatural que ens mou a orientar total- 
ment la nostra existència en direcció a Ell i a no dub- 

tar de la veracitat del que ens ha revelat. De la ma- 
teixa manera que quan ens fiem d’algú creiem el que  
ens diu, els creients no dubtem de la veritat de la Re- 
velació perquè ens fiem de Déu. Per això, la fe és  
la virtut que configura la vida del creient en totes 
les seues dimensions: la seua manera d’actuar, de  
pensar i de sentir. Un creient autèntic no absolu tit - 
za el seu pensament, sinó que el sotmet al judici de  
la fe.

Malauradament, avui dia en alguns sectors de 
l’Església, s’absolutitza la ideologia fins al punt que  
el contingut de la fe s’interpreta en clau ideològica  
i s’eliminen, s’obliden o s’ignoren aquelles dimen-
sions del cristianisme que no se sotmeten a la prò- 

pia manera de pensar, com algunes ve- 
ritats de la fe o normes morals. També  
aquesta ideologització afecta a la ce- 
lebració de l’Església: alguns reivin- 
diquen una litúrgia «tradicional» en  
reacció al Vaticà II; mentre que altres,  
per als qui el Concili es va quedar curt,  
converteixen les celebracions en ex-
pressió d’uns sentiments o ideals pu- 
rament humans, oblidant que la litúrgia  
és el lloc de la presència del misteri  
de la Salvació que Déu ha realitzat en  
Crist.

En una situació com aquesta, el mi-
nisteri del successor de Pere queda  
qüestionat: mentre que alguns creuen  
que el Papa ja no garanteix la continuï- 
tat amb la Tradició de l’Església i dis- 
tingeixen entre el ministeri papal i la  
persona que l’exerceix, com si aques-
tes dues realitats es pogueren sepa-

rar; uns altres pensen que l’Església necessita 
unes reformes que no acaben d’arribar. 

En aquesta situació, la festa de la Càtedra de 
Sant Pere, que ens recorda que la unitat a l’Es- 
glé sia només s’aconsegueix entorn del succes- 
sor de l’Apòstol i en l’acceptació confiada del seu  
magisteri, ha de ser una ocasió perquè els catò- 
lics renovem la nostra confiança en el papa Fran- 
cesc, a qui, en la recent visita ad limina, vaig tin- 
dre l’o casió de reiterar-li l’afecte i la comunió de la 
nostra diòcesi amb la seua persona i el seu magis- 
teri.

† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa
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La Càtedra de l’Apòstol Sant Pere
PARAULES DE VIDA

En Lluís és estudiant universitari. 
És a mitja carrera. Viu en un pis  
amb altres tres estudiants. Té nò- 

via fa uns mesos. Es coneixen del po-
ble, de quan anaven a l’escola i n’es-
tà molt enamorat. En Lluís, de família  
creient i practicant, ha viscut un procés  
de creixement en la fe força harmònic. 
Pel que fa a formació, catequesi de pri- 
mera comunió, catequesi de confirma-
ció, grup de joves parroquial i algunes 
lectures. Pel que fa a la vivència, el Pa- 
renostre après a casa, resat amb els  
pares i germans, el sagrament del per- 
dó, alguns recessos i un moment impor- 
tant, van ser uns exercicis espirituals en  
la vida ordinària quan tenia dinou anys,  
dels quals derivà una pregària més con- 

fiada i constant i un compromís perso- 
nal amb els més necessitats que el 
porta dos dies, cada setmana, a col·la- 
bo rar en un menjador social… Pel que 
fa a la celebració comunitària, la missa 
dominical en què sovint llegeix una lec-
tura, pregàries de joves en adoració…  
I moments de dubte, de medio critat,  
de temptació, d’egoisme, de caiguda i de  
tornar-se a aixecar. 

La convivència al pis és bona. Hi ha 
ambient d’estudi. La relació és cordial,  
respectuosa, malgrat que els companys  
són diferents en molts aspectes, tam-

bé en les conviccions personals que do- 
nen sentit a la vida. Les tasques de man- 
teniment són assumides suficientment  
i amb una regularitat acceptable.

Fa uns mesos, en Lluís va quedar im- 
pressionat pel fet que un home jove 
dormia al carrer i demanava menjar a 
prop del seu edifici. Un dia decidí bai-
xar-li un entrepà, un altre dia una car-
manyola amb allò que havia sobrat del 
sopar d’un company de pis… Els com-
panys veuen bé i valoren positivament 
el gest i ofereixen menjar. N’han parlat 
entre ells. Animen a en Lluís. Mai cap  

s’ha ofert per acompanyar-lo, ni per as- 
sumir aquesta petita acció de caritat so- 
lidària. «Jesús va contestar dient: Un 
home baixava de Jerusalem a Jericó i  
va caure en mans d’uns bandolers, que  
el despullaren, l’apallissaren i se n’ana- 
ren deixant-lo mig mort. Casualment bai- 
xava per aquell camí un sacerdot; quan  
el veié, passà de llarg per l’altra ban-
da. Igualment un levita arribà en aquell 
indret; veié l’home i passà de llarg per  
l’altra banda. Però un samarità que ana- 
va de viatge va arribar prop d’ell, el veié  
i se’n compadí» (Lc 10,30-33). En Lluís  
ho continua fent i l’home sense llar de  
ben segur que li ho agraeix… i el Pare  
del cel.

Enric Puig Jofra, SJ

Ho continua fent
APUNTS PER A L’ANÀLISI



E l día 22 de febrero celebraremos la fiesta de la  
Cátedra del Apóstol San Pedro. Se trata de una  
conmemoración litúrgica que ya se celebraba 

en Roma en el siglo IV porque la unidad de la Iglesia,  
que es un don del Señor, se edifica sobre la confe-
sión de fe de Pedro, sobre su magisterio y sobre su  
gobierno. Por ello, esta celebración debería ser para 
todos los católicos una ocasión para renovar nuestra  
adhesión sincera al papa Francisco y a su magisterio.  
La unidad en torno a él es el único camino para que 
la Iglesia se mantenga unida y firme en medio de las  
dificultades que tiene que superar en cada momento  
de la historia.

La Iglesia no es actualmente una institución com-
pacta en la que todos pensamos lo mismo. Vivimos  
un pluralismo de espiritualidades, de pensamiento  
teológico y de métodos pastorales mucho mayor que 
en el pasado. Éste, si no nos aleja de la fe común y  
no rompe los vínculos de la caridad entre nosotros, 
es enriquecedor para todos. Sin embargo, debemos 
reconocer que a menudo tenemos la sensación de 
que nos encontramos ante una situación de polari-
zación ideológica entre las distintas sensibilidades 
que conviven en la Iglesia, y en algunos casos las di-
ferencias pueden llegar a convertirse en divisiones.

La raíz de esta situación hay que buscarla en una 
inadecuada relación entre la fe y la propia ideología.  
La fe nace de una actitud de confianza en Dios y es  
la virtud sobrenatural que nos mueve a orientar total- 
mente nuestra existencia en dirección a Él y a no du- 
dar de la veracidad de lo que nos ha revelado. Del mis- 
mo modo que cuando nos fiamos de alguien creemos  
lo que nos dice, los creyentes no dudamos de la ver- 
dad de la Revelación porque nos fiamos de Dios. Por  
ello, la fe es la virtud que configura la vida del creyen-
te en todas sus dimensiones: su manera de actuar,  
de pensar y de sentir. Un creyente auténtico no abso- 
lutiza su pensamiento, sino que lo somete al juicio de  
la fe.

Desgraciadamente, hoy en día en algunos secto-
res de la Iglesia, se absolutiza la ideología hasta el 
punto de que el contenido de la fe se interpreta en cla- 
ve ideológica y se eliminan, se olvidan o se ignoran  
aquellas dimensiones del cristianismo que no se so- 
meten a la propia manera de pensar, como algunas 
verdades de la fe o normas morales. También esta 
ideologización afecta a la celebración de la Iglesia: 
algunos reivindican una liturgia «tradicional» en reac- 
ción al Vaticano II; mientras que otros, para quienes el  
Concilio se quedó corto, convierten las celebracio-
nes en expresión de unos sentimientos o ideales pu- 
ramente humanos, olvidando que la celebración li-
túrgica es el lugar de la presencia del misterio de la 
Salvación que Dios ha realizado en Cristo.

En una situación como esta, el ministerio del suce- 
sor de Pedro queda cuestionado: mientras que algu-
nos creen que el Papa ya no garantiza la continuidad 
con la Tradición de la Iglesia y distinguen entre el 
ministerio papal y la persona que la ejerce, como si  
estas dos realidades se pudieran separar; otros pien- 
san que la Iglesia necesita unas reformas que no aca- 
ban de llegar. En esta situación, la fiesta de la Cáte-
dra de San Pedro, que nos recuerda que la unidad en  
la Iglesia solo se alcanza en torno al sucesor del 
Apóstol y en la aceptación confiada de su magisterio,  
ha de ser una ocasión para que los católicos renove-
mos nuestra confianza en el papa Francisco, a quien,  
en la reciente visita ad limina, tuve la ocasión de rei- 
terarle el afecto y la comunión de nuestra diócesis con  
su persona y su magisterio.

† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa

La Cátedra del 
Apóstol San Pedro
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PALABRAS DE VIDA Pregària per la unitat dels cristians

Festivitat de sant Francesc Gil  
de Frederich

E l divendres 21 de gener, a les 20.30 h, la Par- 
ròquia del Sagrat Cor d’Amposta va acollir  
la pregària ecumènica que cada any celebra 

la nostra diòcesi, dintre de la Setmana de Pregària  
per la Unitat dels Cristians.

Malgrat la Covid i el fred, ortodoxes i catòlics vam  
pregar plegats sota el lema «Hem vist sortir la seva  
estrella i venim a adorar-lo» (Mt 2,2).

Durant la celebració, gràcies a la música, els cants,  
els estels i les veles enceses, les lectures, els si-
lencis, el Parenostre (cadascú recitat en el seu pro- 
pi idioma) i la participació de la comunitat, es va  
crear un clima de pregària molt profund i en el que 
vam gaudir de les reflexions del Sr. Bisbe Enrique  
Benavent dirigides a avançar en aquesta unitat per  
ser testimonis del missatge que Jesús porta a la hu- 
manitat.

F rancesc Gil de Frederich nas- 
qué a Tortosa l’any 1702. 
Entrà a l’orde dominicana i 

l’any 1727 fou ordenat sacerdot  
al convent dominicà de Tremp. Poc  
temps després va anar de missio- 
ner a Filipines i als deu anys de la  
seua ordenació va anar a evange- 
litzar a Tonquín, l’actual Vietnam, 
on fou empresonat. Després de 
vuit anys de captiveri, l’any 1745  

Cal felicitar a la Parròquia del Sagrat Cor i a la De- 
legació d’Ecumenisme per la bona organització i aco- 
llida a tothom.

Manel Espanya

van decapitar-lo a Hanoi (Tonquín).  
El canonitzà el papa St. Joan Pau II  
l’any 1988. El sacerdot i poeta 
tortosí Tomàs Bellpuig va escriu-
re el drama Sang tortosina basat  
en la vida i la mort del sant. 

El diumenge 23 de gener, la De- 
legació diocesana de Missions, 
conjuntament amb l’Associació 
Gil de Frederich dels comerciants 
de Tortosa, van celebrar la festa  

TWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «Invoquem a 
l’Esperit de comunió per-
què ens impulsi en els 
seus camins i ens ajudi a  
fundar la comunió no so-

bre la base de càlculs, estratègies i con- 
veniències, sinó sobre l’únic model al  
qual hem de mirar: la Santíssima Trini tat»  
(4 de desembre).

@Pontifex: «L’Esperit ens crida avui a 
curar les ferides de la humanitat amb 
l’oli de la caritat. Desenvolupem junts, 
catòlics i ortodoxos, formes de coope-
ració en la caritat per a servir els homes  
del nostre temps i portar-los la consola- 
ció de l’Evangeli» (4 de desembre).

@Pontifex: «Aquesta és l’actitud del ve-
ritable apòstol: seguir endavant amb  
confiança, preferint la inquietud de 
les situacions inesperades al costum  
i a la repetició. Aquesta valentia neix  
de la confiança en la grandesa de 
Déu, que estima obrar en la nostra 
feblesa» (4 de desembre).

@Pontifex: «Com a Església, se’ns 
demana que siguem llevat que fer-
menta en l’amagat, pacientment, dins 
de la massa del món, gràcies a l’Esperit 
Sant. El secret del Regne de Déu està con- 
tingut en les petites coses, en el que so- 
vint no es veu ni fa soroll» (4 de desem- 
bre).

religiosa del seu patró. A les 11 h,  
el Sr. Bisbe Mons. Enrique Bena-
vent celebrà l’Eucaristia a l’altar 
major de la Catedral i va concele- 
brar Mn. Josep M. Membrado, rec- 
tor de la Parròquia del Sant Crist 
de la Catedral. 

El Sr. Bisbe ens recordà l’exem- 
ple del sant que va proclamar la Pa- 
raula de Déu, sabent que el món 
la necessitava; va oferir-se i fer-se  
missioner perquè la seua vida es  
mantingués al servei de la Parau- 
la, arribant a donar la vida pel Se - 
nyor fins a l’extrem, el martiri. Tots i  
cadascú de nosaltres, com a mem- 
bres de la mateixa família, hem d’i- 
mitar en la nostra vida l’exemple  
dels missioners: complir la Parau - 
la de Déu i treballar per un món més  
just. S’acabà la celebració cantant  
l’himne de la Mare de Déu de la  
Cinta. 

Delegació de Missions
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Sant Enric d’Ossó i Cervelló a Vinebre

Confirmacions a Vandellòs i a l’Hospitalet  
de l’Infant

AVinebre, el dia 27 de gener, el  
grup de pregària mensual for- 
mat per persones d’Ascó, Flix,  

Riba-roja i Vinebre, ens vam reunir per  
celebrar una missa, pregant a sant En- 
ric que ens acompanyi en tot el que 
fem en la nostra vida.

L’últim dissabte de gener, aquest 
any el dia 29, al poble hi fem festa,  
a la Parròquia celebrem la missa on 
van assistir l’Ajuntament, germanes 
de les Teresianes i gent del poble que  
no volem perdre les nostres arrels, i 
tenint a sant Enric com a company de 
camí ser testimoni de Fe i Compro- 
mís.

Mn. Jordi Centelles Llop
Rector de la Parròquia de Vinebre

E l passat 30 de gener, la Parròquia de Sant Andreu de Vandellòs i la de  
Sant Pere de l’Hospitalet de l’Infant varen rebre la visita del Sr. Bisbe  
que venia a celebrar la Confirmació, completant d’aquesta manera el  

cicle de la Iniciació Cristiana amb aquest sagrament. 

Confirmacions a la Parròquia de Sant Andreu de Vandellós Confirmacions a la Parròquia de Sant Pere de l’Hospitalet de l’Infant

Totes dues celebracions varen ser molt senzilles, però molt participatives,  
tant per part de les famílies com de les respectives comunitats, en les res-
postes, en la pregària i en els cants.

Mn. Jordi Salvadó

  

21.  Dilluns (lit. hores: 3a setm.) 
[Jm 3,13-18 / Sl 18 / Mc 9,14-29]. 
Sant Pere Damià (1007-1072), bisbe 
d’Òstia i dr. de l’Església, card.; sant 
Claudi, mr.; sant Dositeu, monjo; festa  
de la Misteriosa Llum de Manresa.

22.  Dimarts [1Pe 5,1-4 / Sl 22 / Mt  
16,13-19]. La Càtedra de sant Pere,  
apòstol, celebrada a Roma des del s. IV;  
Sta. Margarida de Cortona, penitent;  
Sta. Elionor o Leonor, reina d’Angla terra.

23.  Dimecres [Jm 4,13-17 / Sl 
48 / Mc 9,38-40]. Sant Policarp, bis- 
be d’Esmirna i mr. (s. II), deixeble dels 
apòstols; santa Marta d’Astorga, vg. i 
mr.; beata Rafaela de Ibarra, mare de  
família, de Bilbao.

24.  Dijous [Jm 5,1-6 / Sl 48 / Mc 9, 
41-50]. St. Modest, bisbe de Trèveris;  
St. Sergi, monjo i mr. (304); Sta. Primiti- 
va, vg.; sant Edilbert, laic; beata Josepa  
Naval i Girbés, vg. seglar, d’Algemessí.

25.  Divendres [Jm 5,9-12 / Sl 
102 / Mc 10,1-12]. Sant Cesari (s. IV),  
metge, germà de Gregori Nacian- 
zè; sant Valeri (†695), ermità d’As- 
torga; beat Sebastià d’Aparicio, reli- 
giós.

26.  Dissabte [Jm 5,13-20 / Sl 
140 / Mc 10,13-16].  Sant Feliu de  
Llobregat: santa Paula Montal, vg., d’A- 
renys de Mar, fundadora de les escolà- 
pies (SchP). Sant Nèstor, mr.; sant Ale- 

xan dre, bisbe; sant Porfiri (†421), bis- 
be de Gaza.

27.  Diumenge vinent, VIII de du-
rant l’any (lit. hores: 4a setm.) [Sir 27, 
5-8 / Sl 91 / 1Co 15,54-58 / Lc 6,39- 
45]. Sant Gabriel de la Dolorosa (1838- 
1862), religiós passionista; beata  
Francina-Aina Cirer, verge paüla, de  
Sencelles (Mallorca); sant Baldomer 
(†660), sotsdiaca de Lió; santa Hono- 
rina, verge.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL
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◗  Lectura del primer llibre de Samuel  
(1Sa 26,2.7-9.2-13.22-23)

En aquells dies, Saül, amb tres mil homes d’entre els 
millors guerrers d’Israel, baixà al desert de Zif a buscar- 
hi David. David i Abisai entraren de nit al campament 
de Saül, i el trobaren dormint, ajagut al centre de tots.  
Tenia la llança clavada a terra vora el seu capçal. Tot 
al voltant jeien Abner i els altres homes. Abisai digué 
a David: «Avui Déu ha fet caure el teu enemic a les te- 
ves mans. Ara mateix el clavaré a terra d’una llançada. 
No en caldran pas dues.» Però David li contestà: «No 
el matis pas. ¿Qui quedaria net de culpa si amb les 
seves mans feia res de mal a l’Ungit del Senyor?». Lla-
vors David agafà la llança i el gerro d’aigua que Saül te- 
nia vora el capçal i se n’anaren. Ningú no ho veié, ni se  
n’adonà, ni es despertà. Tothom dormia. El Senyor ha- 
via fet caure sobre ells un son profund. David passà  
a l’altra banda i s’aturà un tros lluny, dalt la muntanya.  
Els separava una bona distància. David cridà: «Aquí tinc  
la llança del rei. Que vingui a buscar-la un dels teus ho-
mes. I que el Senyor recompensi aquell de nosaltres  
que és de debò magnànim i lleial; avui el Senyor t’ha-
via posat a les meves mans, però jo no he volgut fer 
res de mal a l’Ungit del Senyor.»

◗  Salm responsorial (102)

R. El Senyor és compassiu i benigne.

◗  Lectura de la primera carta de sant Pau  
als cristians de Corint (1Co 15,45-49)

Germans, quan Déu modelà Adam, el primer home, es 
convertí en un ésser animat, però el darrer Adam es  
convertí en Esperit que dona vida. No va ser primer el  
cos espiritual, sinó el cos animat. El cos espiritual vin- 
gué després. El primer home, fet de terra, era de pols.  
Però el segon home és del cel. Tal com era el de pols són  
tots els de pols, i tal com és el del cel seran tots els  
del cel. Abans érem semblants a l’home fet de pols; des- 
prés serem semblants a l’home que és del cel.

◗  Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc  
(Lc 6,27-38)

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «A 
vosaltres que escolteu, jo us dic: Estimeu els enemics, 
feu bé als qui no us estimen, beneïu els qui us maleei-
xen, pregueu per aquells que us ofenen. Si algú et pe-
ga en una galta, para-li l’altra. Si algú et pren el man-
tell, no li neguis el vestit. Dona a tothom qui et demani,  
i no reclamis allò que és teu als qui t’ho hagin pres. Feu  
als altres allò que voleu que ells us facin. Si estimeu 
els qui us estimen, ¿qui us ho ha d’agrair? També els 
pecadors estimen aquells que els estimen. Si heu fet 
bé als qui us en fan, ¿qui us ho ha d’agrair? També ho  
fan els pecadors. Si presteu diners als qui de cert us 
els tornaran, ¿qui us ho ha d’agrair? També els peca-
dors presten diners als pecadors quan saben que els  
recobraran. Però vosaltres heu d’estimar els enemics, 
heu de fer bé i de prestar sense esperar de rescaba-
lar-vos: llavors la vostra recompensa serà gran i sereu  
fills de l’Altíssim, que és bo amb els desagraïts i amb 
els dolents. Sigueu compassius com ho és el vostre 
Pare. No judiqueu i Déu no us judicarà. No condem-
neu, i Déu no us condemnarà. Absoleu, i Déu us ab-
soldrà. Doneu i Déu us donarà. Us abocarà a la fal- 
da una bona mesura, atapeïda, sacsejada i curulla fins  
a vessar. Déu us farà la mesura que vosaltres hau- 
reu fet.»

◗  Lectura del primer libro de Samuel  
(1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23)

En aquellos días, Saúl emprendió la bajada al desierto 
de Zif, llevando tres mil hombres escogidos de Israel,  
para buscar a David allí. David y Abisay llegaron de no- 
che junto a la tropa. Saúl dormía, acostado en el cerca-
do, con la lanza hincada en tierra a la cabecera. Abner 
y la tropa dormían en torno a él. Abisay dijo a David:  
«Dios pone al enemigo en tu mano. Déjame que lo cla- 
ve de un golpe con la lanza en la tierra. No tendré que 
repetir». David respondió: —«No acabes con él, pues 
¿quién ha extendido su mano contra el ungido del Se-
ñor y ha quedado impune?». David cogió la lanza y el 
jarro de agua de la cabecera de Saúl, y se marcharon.  
Nadie los vio, ni se dio cuenta, ni se despertó. Todos  
dormían, porque el Señor había hecho caer sobre ellos 
un sueño profundo. David cruzó al otro lado y se puso  
en pie sobre la cima de la montaña, lejos, mantenien- 
do una gran distancia entre ellos, y gritó: «Aquí está 
la lanza del rey. Venga por ella uno de sus servidores.  
Y que el Señor pague a cada uno según su justicia y su  
fidelidad. Él te ha entregado hoy en mi poder, pero yo  
no he querido extender mi mano contra el ungido del 
Señor».

◗  Salmo responsorial (102)

R. El Señor es compasivo y misericordioso.

◗  Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo 
a los Corintios (1Cor 15,45-49)

Hermanos: El primer hombre, Adán, se convirtió en ser  
viviente. El último Adán, en espíritu vivificante. Pero no  
fue primero lo espiritual, sino primero lo material y des-
pués lo espiritual. El primer hombre, que proviene de la 
tierra, es terrenal; el segundo hombre es del cielo. Co-
mo el hombre terrenal, así son los de la tierra; como 
el celestial, así son los del cielo. Y lo mismo que he- 
mos llevado la imagen del hombre terrenal, llevaremos  
también la imagen del celestial.

◗  Lectura del santo Evangelio según san Lucas  
(Lc 6,27-38)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «A voso- 
tros los que me escucháis os digo: amad a vuestros 
enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid 
a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. 
Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra; al 
que te quite la capa, no le impidas que tome también  
la túnica. A quien te pide, dale; al que se lleve lo tuyo,  
no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que  
ellos os traten. Pues, si amáis sólo a los que os aman, 
¿qué merito tenéis? También los pecadores aman a 
los que los aman. Y si hacéis bien sólo a los que os ha- 
cen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores  
hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de los que es- 
peráis cobrar, ¿qué merito tenéis? También los pecado- 
res prestan a otros pecadores, con intención de co-
brárselo. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, 
haced el bien y prestad sin esperar nada; será grande 
vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque 
él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed 
misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso;  
no juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no se- 
réis condenados; perdonad, y seréis perdonados; dad, 
y se os dará: os verterán una medida generosa, colma- 
da, remecida, rebosante, pues con la medida con que 
midiereis se os medirá a vosotros».

Diumenge VII de durant l’any (C)

L ’Evangeli d’avui és tan clar que  
només cal meditar-lo pausada- 
ment. Ens parla bàsicament 

de l’amor als enemics. Si de vega-
des estimar els amics ja ens és di- 
fícil, com no ho ha de ser molt més,  
estimar un enemic. Però les parau-
les de Jesús són clares. Estimeu els  
enemics, feu bé als qui no us esti-
men, beneïu els qui us maleeixen,  
pregueu per aquells que us ofenen.  
Evidentment això no és fàcil, sobre- 
tot quan l’ofensa és molt greu. Pe- 
rò Jesús ens parla de pregar pels  
enemics; potser si ho fem, no ens se- 
rà tan difícil estimar-los. I ens posa  
diferents exemples: Si algú et pega  
en una galta, para-li l’altra; si algú et 
pren el mantell, no li neguis el ves- 
tit. Dona a tothom que et demani,  
i no reclamis allò que és teu als qui 
t’ho hagin pres. Es tracta sempre 
de ser generosos, de no tornar mai 
mal per maI sinó multiplicar el bé.  
Així ens diu: Vosaltres heu d’estimar  
els enemics, heu de fer bé i de pres- 
tar sense esperar de rescabalar-vos;  
llavors la vostra recompensa se- 
rà gran i sereu fills de l’Altíssim que  
és bo amb els desagraïts i amb els  
dolents perquè aquesta i no altra  
és l’actitud de Déu Pare i la de Je- 
sús: Sigueu compassius com ho  
és el vostre Pare —diu—. I continua 
Jesús: No judiqueu, no condem- 
neu, absoleu... i Déu no us judicarà;  
no us condemnarà, us absoldrà. 
Sempre el model és Déu. Actuant 
així sereu fills de l’Altíssim que és 
bo amb els desagraïts i amb els do- 
lents.

Tenim un exemple d’amor a l’ene- 
mic a la primera lectura: David, per-
seguit per Saül, té l’ocasió de matar- 
lo, però ell no ho vol fer: No el matis  
pas —li diu a Abisai— ¿qui queda-
ria net de culpa si amb les seves 
mans feia res de mal a l’Ungit del 
Senyor? Sap que la justícia vindrà  
de Déu; ell no ha de matar ningú. 
Sant Pau ens parla de l’home fet de  
terra, a semblança d’Adam i de l’ho- 
me del cel, convertit en Esperit. Hem  
d’actuar com homes del cel, capa-
ços d’estimar com estima Déu. Com  
diu Jesús en l’amor als enemics de- 
mostrarem la nostra qualitat de se- 
guidors de Crist. Una altra forma d’ac- 
tuar és pròpia dels pagans.

Mn. Jaume Pedrós

«Estimeu  
els enemics,  

feu bé als qui 
no us estimen»

COMENTARI


