
LECTURES  
DIUMENGE 02/06/2017 

DURANT L’ANY XIII. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (2Re 4,8-11.14-16a)

Un dia Eliseu passava per Sunam.  
Hi havia allà una dona benestant  
que l’obligà a quedar-se a menjar a casa seva.  
Des d’aquell dia, cada vegada que Eliseu hi passava,  
s’hi quedava a menjar.  
Llavors ella digué al seu marit:  
«Estic convençuda que l’home de Déu  
que passa sempre per casa nostra és un sant.  
Fem-li una petita habitació d’obra a la terrassa,  
posem-hi un llit, una taula, una cadira i un llum,  
i cada vegada que vingui podrà retirar-se allà.»  

El dia que Eliseu hi anà, es retirà en aquella habitació  
i s’hi quedà a dormir.  

Llavors Eliseu digué a Guihezí, el seu criat:  
–«Què podem fer per aquesta sunamita?»  
Guihezí li respongué:  
–«Mira, no té fills, i el seu marit ja és gran.»  
Eliseu li va dir:  
–«Crida-la.»  
Guihezí la cridà,  
i ella es presentà i es quedà a l’entrada de l’habitació.  
Eliseu li digué:  
–«L’any que ve, per aquest temps, amanyagaràs un fill.» 

2ª LECTURA (Rm 6,3-4.8-11)
Germans,  
tots els qui hem estat batejats en Jesucrist,  
hem estat submergits en la seva mort.  
Pel baptisme hem estat sepultats amb ell en la mort,  
perquè, tal com Crist, gràcies al poder admirable del Pare,  
va ser ressuscitat d’entre els morts,  
també nosaltres emprenguem una nova vida.  

I si hem mort amb Crist,  
creiem que també viurem amb ell.  
I sabem que Crist, un cop ressuscitat d’entre els morts,  
ja no mor més, la mort ja no té cap poder sobre ell.  
Quan ell morí, morí al pecat una vegada per sempre,  
però ara que viu, viu per a Déu.  
Igualment vosaltres,  
penseu que sou morts pel que fa al pecat,  
però viviu per a Déu en Jesucrist. 

EVANGELI. (Mt 10,37-42)
En aquell temps, Jesús digué als seus apòstols:  
–«Qui estima el pare o la mare més que a mi,  
no és bo per venir amb mi.  
Qui estima els fills o les filles més que a mi,  
no és bo per venir amb mi.  
Qui no pren la seva creu i m’acompanya,  
no és bo per venir amb mi.  

Els qui vulguin guardar la vida en poder seu, la perdran,  
però els qui per causa meva l’hauran perduda,  
la retrobaran.  

Qui us acull a vosaltres, m’acull a mi,  
i qui m’acull a mi, acull el qui m’ha enviat.  
Qui acull un profeta perquè és profeta,  
tindrà la recompensa dels profetes,  
qui acull un just perquè és just,  
tindrà la recompensa dels justos,  
i tothom qui doni  
un vas d’aigua fresca a un d’aquests petits,  
només perquè és el meu deixeble,  
us ho dic amb tota veritat,  
no quedarà sense recompensa.» 



LECTURES  
DIUMENGE 09/06/2017 

DURANT L’ANY XIV. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Za 9,9-10.13,1)

El Senyor diu: 
“Alegra’t, ciutat de Sió. 
Aclama, ciutat de Jerusalem. 
El teu rei fa la seva entrada. 
És bo i salvador, muntat humilment en un ase, 
en un pollí, fill de somera. 
  
Bandejarà d’Efraïm els carros de guerra; 
allunyarà de Jerusalem els cavalls, 
i els arcs dels gerrers seran bandejats. 
  
Adreçarà a tots els pobles paraules de pau, 
i el seu domini s’estendrà d’un mar a l’altre, 
des del Gran Riu fins a l’extrem del país”. 

2ª LECTURA (Rm 8,9.11-13)
Germans, 
vosaltres no viviu segons les mires de la carn 
sinó segons les de l’esperit, 
perquè l’Esperit de Déu habita en vosaltres, 
i si algú de vosaltres no tingués l’Esperit de Crist, 
no seria del Crist. 
  
I si habita en vosaltres l’Esperit d’aquell 
que va ressuscitar Jesús d’entre els morts, 
també, gràcies al seu Esperit que habita en vosaltres, 
aquell que va ressuscitar el Crist d’entre els morts, 
donarà la vida als vostres cossos mortals. 
  
Per tant, germans, 
nosaltres tenim un deute, però no amb la carn, 
que ens obligaria a viure com demana la carn. 
Perquè si visquéssiu així, moriríeu. 
En canvi, si per l’Esperit feu morir les obres de la carn, 
viureu. 

EVANGELI. (Mt 11,25-30)
En aquell temps Jesús digué: 
“Us enalteixo, Pare, senyor del cel i de la terra, 
perquè heu revelat als senzills 
tot això que heu amagat als savis i entesos. 
  
Sí, Pare: així us ha plagut a vós. 
El Pare ho ha posat tot a les meves mans: 
fora del Pare, 
ningú no coneix veritablement el Fill; 
igualment, 
ningú no coneix veritablement el Pare 
fora del Fill, 
i d’aquells a qui el Fill el vol revelar. 
  
Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats; 
jo us faré reposar. 
Accepteu el meu jou, 
feu-vos deixebles meus, 
que jo sóc benèvol i humil de cor, 
i trobareu el repòs que tant desitjàveu, 
perquè el meu jou és suau, 
i la meva càrrega, lleugera. 



PROJECTE D’HOMILIA
Nota: 
Les paraules sorprenents del començament, que 

Mateu posa en boca de Jesús, tenen un paral·lel en 
l’evangeli de Lluc que és llegit el diumenge 23 de 
l’Any C. Allà hi podeu trobar altres apunts, que us 
poden ser útils tenint en compte que van ser escrits 
abans que aquests. 

Mateu centra el seu Evangeli en cinc grans 
discursos de Jesús, en paral·lelisme amb els 
cinc llibres de la Llei de Moisès (Pentateuc). 
Les paraules que hem llegit pertanyen al 
segon discurs, que Mateu dedica a les 
Instruccions de Jesús als Dotze apòstols, en 
enviant-los a predicar pels pobles de Galilea 
(Mateu 10,5). 

És possible que algunes paraules d’aquest 
discurs, siguin del mateix Jesús. Amb tot, 
sembla evident que les primeres paraules 
llegides en el fragment d’avui no van ser 
pronunciades per Jesús sinó que és Mateu 
qui les posa en boca de Jesús quan ja no hi 
havia cap perill d’entendre-les equivo-
cadament, com si Jesús contraposés l’amor a 
ell a l’amor que podem tenir al pare, a la 
mare, al fill o filla. 

El mateix Jesús havia ensenyat que l’amor 
a Déu es manifesta en l’amor al pròxim 
(Mateu 22,39), i ningú més pròxim que els 
propis pares o fills. 

Però també pot passar que, quan estimem 
les persones més pròximes, les estimem de 
tal manera que, en realitat, no les estimem a 
elles sinó a nosaltres mateixos en elles. Per 
això Mateu posa en boca de Jesús la 
referència a “prendre la creu”: expressió 
que, després de l’experiència de Jesús, havia 
esdevingut el símbol inequívoc d’una vida 
viscuda com a donació als altres. I ho 
confirmaria amb paraules directes i 
explícites: “Els qui vulguin guardar la vida en 
poder seu, la perdran; però els qui per causa 
meva l'hauran perduda (donada), la 
retrobaran”. 

MISSATGE
“...qui m'acull a mi, acull el qui m'ha 
enviat”. 

L’obra de Déu no és ni la persona individual 
de Jesús, ni la Religió, ni els Cristians...  
L’obra de Déu és la Humanitat. Per això la 
missió dels apòstols (dels “enviats”) és fer-se 
humans fent Humanitat. Tot amor concret, 
sigui als pares, als fills, o fins i tot als 
enemics (Mateu 5,44), només ens humanitza 
si és viscut en l’horitzó de l’amor a la 
Humanitat. 

RESPOSTA
Una vegada vaig veure una figuera petita i 

escarransida, voltada de rebrolls. Els rebrolls 
se la menjaven. No podia donar fruits. 

Els éssers humans som capaços de tenir 
molts i variats amors. Però hem de vigilar 
perquè no ens passi com a aquella figuera. 
Hem de veure si aquests amors ajuden o 
impedeixen l’amor al Crist; és a dir: l’amor a 
la Humanitat. Només l’amor a la Humanitat 
dóna unitat i eficàcia als altres amors, i ens 
realitza també a nosaltres mateixos. “Els qui 
per causa meva hauran perdut la vida, la 
retrobaran”. 

Cada un de nosaltres és com una fulla d’un 
gran arbre. Cada fulla pot estimar el sol, la 
pluja, l’aire, les flors, els insectes, la 
humitat,... Però tot està en funció de l’arbre 
per al que viu i del qual viu. Separada de 
l’arbre, la fulla no podria ni existir. 

Com a deixebles de Jesús podem estimar 
la nostra família, la nostra comunitat, les 
nostres veritats, les nostres obres d’art, les 
nostres festes, les nostres celebracions, el 
nostre llenguatge,... Però tot això només és 
vàlid quan és una manera concreta d’estimar 
la Humanitat. 

PREGUNTES per al diàleg
1. Alguna vegada, el vostre amor a l’Església 

us ha dificultat el vostre amor a la societat 
en què viviu? 

2. En l’exercici dels vostres drets, té 
preferència el bé comú? 

Mossèn Pere Torras 

http://vilartaguesparroquia.org/any-c-2/#diu23
http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1119&select=10
http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1131&select=22
http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1114&select=5


Paraules i Parauletes 

DURANT L’ANY XIII. CICLE A.  

“RECOMPENSA”. 

159. Recompensa. (Qui acull un profeta perquè és profeta, tindrà la recompensa dels 
profetes...). 

La Bíblia, i concretament els Evangelis, parlen sovint de recompensa. La paraula original grega és 
“misthos”, que serveix per indicar la conseqüència d’una acció, comportament, servei, actitud,... en la 
persona que l’ha realitzada. En aquest sentit pot significar el salari o la paga per un treball, un premi 
merescut,... Normalment es tracta de conseqüències bones o positives; però també pot significar un 
resultat negatiu. Així, per exemple, d’aquells que preguen o dejunen només per fer-se veure, Jesús diu 
que “ja tenen la recompensa”, indicant que es tracta d’una falsa recompensa que exclou l’autèntica 
(Mateu 6:2). 

En l’evangeli d’avui es fa servir tres vegades la paraula recompensa (“misthos”). Aquesta insistència vol 
manifestar la seguretat de la recompensa. Per altra part, amb els tres exemples, se’ns vol advertir que la 
classe de recompensa depèn també de nosaltres. 

El context és l’acolliment. Qui us acull a vosaltres, m'acull a mi, i qui m'acull a mi, acull el qui m'ha 
enviat. Les diferents maneres d’acollir tenen recompenses diferents. Qui acull un profeta perquè és 
profeta, tindrà la recompensa dels profetes; qui acull un just perquè és just, tindrà la recompensa dels 
justos. 

Però no sempre la recompensa depèn de nosaltres. En el cas dels treballadors de la vinya (Mateu 
20:1ss), la recompensa és la mateixa per a tots els treballadors, tant si han treballat tot el dia o només 
des de l’última hora. En aquest cas, la recompensa serveix sobretot per posar en evidència la generositat i 
llibertat de l’amo.  

En el cas del vas d’aigua fresca, que és el tercer exemple que ens presenta l’evangeli d’avui, s’assegura 
la recompensa, però no es diu ni qui la donarà ni quina serà. No cal perquè, en l’acolliment autèntic, la 
recompensa és el mateix acolliment. 

Acollir una persona és, a la vegada, una bona acció envers la persona acollida i recompensa per a 
l’acollidora. 

Per entendre això cal tenir en compte que una actitud d’acollidora converteix la presència de l’altre en 
un do per a nosaltres. Ens humanitzem fent humanitat. El qui es fa present en la nostra vida ens ofereix 
l’oportunitat d’humanitzar-nos acollint-lo, i activa la nostra capacitat humanitzadora envers ell. Qui acull 
un profeta... tindrà la recompensa dels profetes. I també: Qui acull un ésser humà, per petit que sigui, 
simplement perquè és humà (“deixeble meu” = deixeble de l’Home), s’humanitza. És a dir: es compleix 
en ell el “Projecte de Déu” (Gènesi 1:26), que és la millor recompensa. 

El Projecte Home certament es realitzarà; però, per a cada un dels humans, aquest Projecte només es 
realitza quan lliurement i generosament acollim l’altre que es fa present. No podem humanitzar-nos sols. 
Ens humanitzem mútuament fent pinya. 

Déu, que ha iniciat el seu Projecte sense nosaltres, només el porta a terme amb nosaltres i a través 
nostre, perquè no ens ha destinat a ser simplement “creatures seves” sinó “fills seus” i “germans entre 
nosaltres”. I això demana la nostra resposta lliure. 

El Projecte de Déu és una Humanitat que esdevingui a imatge i semblança seva. Ser part, i part activa, 
d’aquesta Humanitat és la recompensa. 

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1115&select=6
http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1129&select=20
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http://www.bci.cat/index.php?llibre=1&capitol=2&select=1


LA FAMÍLIA NO ÉS INTOCABLE 

Sovint, els creients hem defensat la «família» en abstracte, sense aturar-nos a 
reflexionar sobre el contingut concret d'un projecte familiar entès i viscut des de 
l'Evangeli. I, però, no n'hi ha prou amb defensar el valor de la família sense més, 
perquè la família pot plasmar-se de maneres molt diverses en la realitat. 

Hi ha famílies obertes al servei de la societat i famílies replegades sobre els seus 
propis interessos. Famílies que eduquen en l'egoisme i famílies que ensenyen solidaritat. 
Famílies alliberadores i famílies opressores. 

Jesús ha defensat amb fermesa la institució familiar i l'estabilitat del matrimoni. I ha 
criticat durament els fills que es desentenen dels seus pares. Però la família no és per a 
Jesús quelcom absolut i intocable. No és un ídol. Hi ha alguna cosa que està per damunt 
i és anterior: el regne de Déu i la seva justícia. 

El decisiu no és la família de carn, sinó aquesta gran família que hem de construir 
entre tots els seus fills i filles col·laborant amb Jesús a obrir camins al regnat del Pare. 
Per això, si la família es converteix en obstacle per seguir Jesús en aquest projecte, 
Jesús exigirà la ruptura i l'abandonament d'aquesta relació familiar: «Qui estima el pare 
o la mare més que a mi, no és bo per venir amb mi. Qui estima els fills o les filles més 
que a mi, no és bo per venir amb mi». 

Quan la família impedeix la solidaritat i fraternitat amb els altres i no deixa als seus 
membres treballar per la justícia volguda per Déu entre els homes, Jesús exigeix una 
llibertat crítica, encara que això comporti conflictes i tensions familiars. 

Són les nostres llars una escola de valors evangèlics com la fraternitat, la recerca 
responsable d'una societat més justa, l'austeritat, el servei, la pregària, el perdó? O són 
precisament lloc de «desevangelizació» i corretja de transmissió dels egoismes, 
injustícies, convencionalismes, alienacions i superficialitat de la nostra societat? 

Què dir de la família on s'orienta al fill cap a un classisme egoista, una vida instal·lada 
i segura, un ideal del màxim lucre, oblidant tota la resta? ¿S'està educant al fill quan 
l’estimulem només per a la competència i rivalitat, i no per al servei i la solidaritat? 

És aquesta la família que hem de defensar els catòlics? És aquesta la família on les 
noves generacions poden escoltar l'Evangeli? O és aquesta la família que també avui 
hem d'«abandonar», d'alguna manera, per ser fidels al projecte de vida volgut per 
Jesús? 

José Antonio Pagola 








