
LECTURES  
DIUMENGE 10/09/2017 

DURANT L’ANY XXIII. CICLE A. 
1ª LECTURA  (Ezequiel 33,7-9) 

  
El Senyor em digué: 
“Fill d’home, t’he fet sentinella 
perquè vetllis sobre el poble d’Israel. 
Quan sentis dels meus llavis una paraula, 
els has d’advertir de part meva. 
Si jo amenaço el pecador amb la mort, 
i tu no li dius res 
i no l’adverteixes que s’aparti del camí del mal, 
ell morirà per culpa seva, 
però jo et faré responsable de la seva sang. 
Ara, 
si tu l’havies advertit 
que s’apartés del mal camí i es convertís, 
ell morirà per culpa seva, 
i tu hauràs salvat la teva vida”. 

2ª LECTURA (Romans 13,8-10) 
  
Germans, 
no quedeu a deure res a ningú. 
L’únic deute vostre ha de ser 
el d’estimar-vos els uns als altres. 
Qui estima els altres, ha complert la Llei. 
No cometre adulteri, no matar, no robar, 
no desitjar allò que és d’un altre, 
i qualsevol altre manament, 
es troba en aquestes paraules: 
estima els altres com a tu mateix. 
  
Qui estima no fa cap mal als altres. 
Estimar és tota la Llei. 

EVANGELI (Mateu 18,15-20) 
  
En aquell temps, 
Jesús digué als seus deixebles: 
“Si el teu germà peca, 
vés a trobar-lo i parleu-ne vosaltres dos sols. 
Si te’n fa cas, t’hauràs guanyat el germà. 
Si no te’n fa cas, crida’n un altre o dos més, 
perquè la causa sigui judicada 
per la paraula de dos o tres testimonis. 
Si tampoc no feia cas d’ells, 
parla’n a la comunitat reunida. 
Si ni tan sols de la comunitat no volia fer cas, 
considera’l com un pagà o un publicà. 
Us ho dic amb tota veritat: 
Tot allò que lligareu a la terra, 
quedarà lligat al cel; 
i tot allò que deslligareu a la terra, 
quedarà deslligat al cel. 
  
Us asseguro també que si dos de vosaltres 
aquí a la terra s’avenen a demanar alguna cosa, 
el meu Pare del cel els la concedirà, 
perquè on n’hi ha dos o tres de reunits en el meu nom, 
jo estic enmig d’ells”. 



LECTURES  
DIUMENGE 17/09/2017 

DURANT L’ANY XXIV. CICLE A. 
1ª LECTURA  (Siràcida 27,30 – 28,7) 

  
És odiós irritar-se i guardar rancúnia, 
però el pecador ho fa i no vol apaivagar-se. 
El venjatiu toparà amb la venjança del Senyor, 
que li demanarà compte rigorós dels seus pecats. 
  
Perdona als altres el mal que t’han fet, 
i Déu et perdonarà els pecats quan tu el preguis. 
L’home que s’irrita contra un altre home, 
¿com pot esperar que el Senyor li retorni la salut? 
No s’ha compadit d’un home com ell, 
i ara ¿s’atreveix a pregar pels seus propis pecats? 
Si ell, que és de carn i ossos, guarda rancúnia, 
¿qui li obtindrà el perdó quan haurà pecat? 
  
Recorda la fi que t’espera 
i amainarà la teva enemistat; 
pensa en la mort, 
i guardaràs fidelment el manaments. 
Recorda’t dels manaments, 
i no seràs rancorós amb els altres; 
pensa en l’aliança de l’Altíssim, 
i no tindràs en compte l’ofensa rebuda. 

2ª LECTURA (Romans 14,7-9) 
  
Germans, 
cap de nosaltres no viu ni mor per a ell mateix: 
mentre vivim, vivim per al Senyor, 
i quan morim, morim per al Senyor. 
Per això, tant si vivim com si morim, 
som del Senyor; 
ja que, si Crist va morir i va tornar a la vida, 
va ser justament perquè havia de ser 
sobirà de morts i de vius. 

EVANGELI (Mateu 18,21-35) 
  
En aquell temps, 
Pere preguntà a Jesús: 
“Senyor, ¿quantes vegades hauré de perdonar 
al meu germà el mal que m’haurà fet? 
¿Set vegades?” 
Jesús li respon: “No et dic set vegades, 
sinó setanta vegades set”. 
  
Per això passa amb el Regne del cel 
com amb un rei que va voler demanar comptes 
als qui ocupaven els llocs de govern. 
Tot just començava, 
ja li van presentar un dels seus ministres 
que li devia deu mil milions. 
Com que no tenia res per pagar, 
el rei va manar que venguessin tots els seus béns, 
i a ell mateix, amb la seva dona i els seus fills, 
els venguessin com esclaus, 
per poder pagar el deute. 
Però ell se li llançà als peus i li deia: 
Tingueu paciència i us ho pagaré tot. 
Llavors el rei se’n compadí, 
el deixà lliure i li perdonà el deute. 
  
Quan sortia, trobà un dels seus col·legues 
que li devia uns quants diners. 
L’agafà i l’escanyava dient-li: 
Paga’m tot el que em deus. 
L’altre se li llança als peus i li suplicava: 
Tingues paciència i ja t’ho pagaré. 
Ell no en va fer cas, i el va tancar a la presó 
fins que li pagués el deute. 
  
El altres col·legues, en veure-ho, 
se n’entristiren molt 
i anaren a informar el rei de tot el que havia passat. 
El rei el cridà i li digué: 
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? 
  
Llavors el rei el posà en mans dels botxins 
perquè el torturessin fins que pagués tot el deute. 
Això farà amb vosaltres el meu Pare celestial 
si cadascú no perdona de tot cor el seu germà”. 



PROJECTE D’HOMILIA
L’evangeli d’avui és el final d’un breu discurs amb què 

Jesús respon una pregunta dels deixebles. 
Els deixebles li havien fet una pregunta estranya: per si 

mateixa ja demostra que no havien entès res del 
missatge de Jesús. Jesús els havia deixat clar que el 
jutjarien i el matarien. I, a pesar de que també els havia 
dit que ressuscitaria al tercer dia, ara a ells els preocupa 
una cosa, i és el que li pregunten: “Qui és el mes 
important en el Regne del cel?”. 

La resposta de Jesús és clara: crida un infant, el posa 
al mig i els diu: “Us ho asseguro: si no torneu a ser com 
els infants, no entrareu pas al Regne del cel. Així, doncs, 
el qui es faci petit com aquest infant és el més important 
en el Regne del cel” (Mateu 18,2). 

El discurs continua insistint en la importància dels més 
petits i de com cal respectar-los. En aquest context s’han 
d’entendre les paraules que hem llegit. 

Evidentment, la pregunta (que no hem llegit) i la 
resposta (de la qual n’hem llegit només el final) se situen 
en el marc d’una comunitat cristiana. S’hi dóna per 
suposat que dintre la comunitat cristiana també hi ha 
pecat, com ho palesa la mateixa pregunta que han fet els 
deixebles. Per la pregunta que fan, ja es veu clar que els 
deixebles, tot i formar part del Regne del cel, encara 
tenen les preocupacions pròpies dels Reialmes d’aquest 
món. Per això Jesús els invita a ajudar-se mútuament per 
a una conversió progressiva. Si el teu germà peca… no el 
jutgis, no el condemnis, no l’excloguis…, sinó vés a 
trobar-lo i parleu-ne de tu a tu. Si amb això no n’hi ha 
prou, parleu-ne dos o tres. Si convé, parleu-ne tota la 
Comunitat reunida. Si no fes cas de la Comunitat, la 
qüestió és greu perquè ell mateix s’exclou de l’àmbit que 
el podria ajudar. Noteu que aquestes paraules de Jesús 
venen immediatament després de la paràbola de l’Ovella 
perduda (Mateu 18:10). 
Si el teu germà peca… 

Aquí “pecat” no s’ha d’entendre en el sentit 
individualista que solem donar-li actualment. Pel seu 
context, es refereix a aquell “pecat” que fa caure els més 
petits (que són els més importants!). Es tracta del pecat 
que corromp la comunió i trenca la Comunitat. 
Compte amb la paraula “comunió”. 

En la nostra església jerarquitzada, sovint es parla de 
la comunió dins d’una relació vertical: els fidels d’una 
parròquia viuran en comunió si estan en sintonia amb el 
seu rector; els mossens viuran en comunió si estan en 
sintonia amb el seu bisbe; els bisbes viuran en comunió si 
estan en sintonia amb el papa. 

No sembla que vagi per aquí l’evangeli. “Si dos de 
vosaltres aquí a la terra s’avenen a demanar alguna cosa, 
el meu Pare del cel els la concedirà, perquè on n’hi ha dos 
o tres de reunits en el meu nom, jo estic enmig d’ells”. 

La comunió no és vertical sinó horitzontal, entre 
nosaltres, entre germans. I Déu és pren seriosament 
aquesta comunió: “Tot allò que lligareu a la terra, 
quedarà lligat al cel; i tot allò que deslligareu a la terra, 
quedarà deslligat al cel”. 

“Cel” i “terra” no són dos móns inconnexos: el món de 
Déu i el món dels homes. Déu assumeix el món dels 
humans; el món real on vivim i donem sentit a la nostra 
vida. I és aquesta vida en el nostre món la que és 
assumida per Déu (“al cel”). 

I aquí a la terra, tenim davant nostre dues opcions: 
– o dedicar la vida a ser “els més importants”, 
– o dedicar-la a servir els altres. 
Entendre la vida com un servei és viure-la en comunió. 

I la comunió viscuda dóna com a fruit les comunitats: 
àmbits d’experiència i de creixement de la vida vida: 

aquella que connecta amb la Vida mateixa de Déu. En 
aquest cas, el cel comença ja a la terra. 

Les comunitats que són fruit d’una actitud de comunió 
són múltiples, variades, obertes i imbricades entre si. 
Fem i ens sentim “comunitat” amb la família, amb els 
companys de la parròquia, amb els veïns, amb l’escola 
dels nostres fills, amb la gent del poble,… 

“Fer comunitat” és un servei, sense deixar de ser 
també una fruïció. Per això, quan un germà peca, cal 
anar-lo a trobar amb actitud de servei, i no esperar que 
primer torni ell. 

MISSATGE
La comunitat (cristiana), assumida per Déu, es fa des 

d’una radical actitud de servei o de comunió. En la 
comunitat cristiana la vida donada de Jesús pren forma 
corporal en la vida rebuda de la Comunitat, que continua 
la donació. “On n’hi ha dos o tres de reunits en el meu 
nom, jo estic enmig d’ells”. Per això Sant Pau podia dir 
que som el cos de Crist (1ª Corintis 12,27. També Efesis 
5,23). 

RESPOSTA
Donat que en temps de Jesús la societat era religiosa, 

lògicament el seu missatge va anar prenent la forma 
d’una (nova) Religió, i així, en forma de religió, ens ha 
arribat a nosaltres. Però, en si mateix, el missatge de 
Jesús és anterior a la forma religiosa que puguem donar-
li, i mira directament a la nostra manera de viure i de 
conviure. 

En front de les relacions de domini (normalment 
legitimades en nom de Déu en les societats religioses), 
Jesús ens descobreix que l’únic projecte de vida que Déu 
assumeix i en garanteix l’èxit, és aquell que comporta fer 
de la pròpia vida un servei als altres, des de l’amor. 

Segurament això comporta, sobretot avui que estem 
en una societat laica, canviar el funcionament intern de la 
Comunitat Cristiana. El vincle de la Comunitat ja no ha 
d’estar sobretot en un culte mediatitzat per un sacerdot o 
persona sagrada que fa de “pont” entre Déu i els fidels 
reunits, sinó que el vincle principal ha de ser el 
comportament fraternal entre germans. 

Pròpiament, la Comunitat cristiana no és una comunitat 
de culte, sinó una comunitat de fraternitat i de servei (a 
la humanitat, present en cada persona que està prop 
nostre: “proisme”. Lluc 10,36). En tot cas, aquesta 
fraternitat és el “culte” que Déu ens demana i accepta. 

Sembla que això és també el que hem llegit a la 2ª 
Lectura d’avui: “Estimar és tota la Llei”. 

La providencial manca de sacerdots ens ofereix una 
bona situació per anar fent aquest canvi.  

PREGUNTES per al diàleg
1. Quan sortim de casa per anar a missa, què ens mou: el 

desig d’anar al temple per donar culte a Déu, o el desig 
de fer comunitat sabent que, si no hi anéssim, els altres 
ens trobarien a faltar, i nosaltres a ells? 

2. Considereu que és indiferent anar a missa cada 
diumenge a una església o celebració distinta, o penseu 
que és millor participar habitualment en una comunitat 
determinada? Per què? 

3. Si un dia a la vostra parròquia es fa una celebració sense 
prevere, preferiu anar fora, a una missa amb sacerdot, 
perquè és “més missa”? Per què? 

Mossèn Pere Torras 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Paraules i Parauletes 

DURANT L’ANY XXIII. CICLE A.  

“PECAR”. 

169. Pecar. (Si el teu germà peca, vés a trobar-lo…). 
La frase “si el teu germà peca” està redactada d’una manera que vol ser molt suggerent. Per tot el seu 

context, és evident que es refereix a quan un germà (un membre de la comunitat) ofèn un altre o altres 
germans. Però el verb “pecar” serveix per indicar sobretot un comportament negatiu envers Déu. És a dir: 
no es peca contra els germans sinó contra Déu. 

L’evangelista, posant en boca de Jesús la paraula “pecar” per referir-se a un comportament envers els 
germans, ens vol suggerir alguna cosa important. 

Nota: 
De fet, en els manuscrits més antics trobem dues versions d’aquestes paraules de Jesús. Alguns codis 

diuen simplement “Si el teu germà peca…”; en canvi d’altres diuen “Si el teu germà peca contra tu…”. No 
és possible saber (almenys de moment) quina seria la versió original. També és possible que, ja des dels 
inicis, aquest relat aparegués en dues versions. L’afegit “contra tu” de la segona seria com una legitimació 
de fer servir “pecar” per referir-se al germà. Per això hi ha traduccions, com la BCI, que tradueixen 
directament “pecar” (“hamartano”, en grec) per “ofendre” (Mateu 18:15). 

“Pecar” pertany al llenguatge religiós. Totes les religions estableixen normes, ritus, gestos, oracions, 
prohibicions,… en la relació dels humans amb la divinitat. Concretament en el Judaisme, hi ha tota una 
llarga llista d’animals i situacions anomenades “impures”, que directament no tenen res a veure amb 
ofenses al germà. Fan l’home “impur” davant Déu i l’exclouen del culte a la divinitat. “Impur” significa 
“pecador”. I la necessària “purificació” és gestionada exclusivament pels sacerdots. 

Fent servir la paraula “pecar” per referir-se a ofenses entre germans, l’evangelista vol suggerir dues 
coses significatives per a entendre la novetat del missatge de Jesús: 

Primera: 
– Tota ofensa al germà ha de ser considerada també com una ofensa al mateix Déu.  

Encara que sigui absolutament impossible que un simple mortal pugui ofendre Déu (“Qui escup al 
Cel només s’escup a si mateix”), Jesús indica que ofendre el germà vicia la nostra relació amb Déu. 
Més encara: el culte només és acceptat per Déu si va acompanyat de l’amor i el respecte al germà. 
Per això, si en el moment de presentar la teva ofrena a l'altar, allí et recordes que el teu germà té 
alguna cosa contra tu, deixa allí mateix, davant l'altar, la teva ofrena i vés primer a fer les paus amb 
el teu germà; ja tornaràs després a presentar la teva ofrena. (Mateu 5:23). 

Segona: 
– Només allò que ofèn un germà (i tothom és germà), és “pecat” o ofèn Déu. 

Aquest segon punt resultava revolucionari en l’àmbit religiós de Jesús, on hi tenia tantíssima 
importància tot allò referent a la “puresa” i altres ritus. Per Jesús, res no és impur per si mateix. 
“¿No compreneu que tot allò que entra a la boca passa al ventre i és tret fora del cos? En canvi, allò 
que surt de la boca ve del cor, i això sí que fa impur l’home. Perquè del cor de l’home surten les 
intencions dolentes que el porten a assassinats, adulteris, relacions il·legítimes, robatoris, falsos 
testimonis, injúries. Això és el que fa impur l’home, però menjar sense haver-se rentat les mans no 
el fa pas impur” (Mateu 15:1-20. Vegeu també Marc 7:19). 

El seguidor de Jesús té, de fet, un únic manament: estimar els altres com a si mateix. O millor: 
estimar com Jesús ha estimat. Complir aquest “segon” manament és l’única manera de complir també el 
“primer”: estimar Déu sobre totes les coses (Mateu 22:36). 

Donat que el món de les Religions sovint està marcat per una gran quantitat de preceptes rituals, 
creences, dogmes, prohibicions,… podria semblar que la “moral cristiana” constitueix una simplificació 
excessiva, i que ens deixa massa lliures. 

Que la moral cristiana allibera, és ben cert. Amb tot, quan algú es pren seriosament aquest “segon” 
manament, de seguida s’adona que la moral cristiana és extraordinàriament exigent.  

Per adonar-se’n, és suficient llegir les Benaurances. Perquè, si hi ha pobres, és una ofensa contra ells 
ser ric. Si hi ha qui plora, és una ofensa contra ell no consolar-lo. … (Mateu 5:1-12).   

L’amor al germà és l’únic manament. Però també és cert que l’amor al germà ens fa adonar d’una 
gran quantitat d’ofenses que no deixen de ser reals pel fet que, abans de l’amor al germà, ens passaven 
desapercebudes. 

Mossèn Pere Torras 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Entrevistes amb Fid’ho 
DURANT L’ANY XXIII. CICLE A.  

PRESENTACIÓ 
Entrevistes amb Fid’ho pren forma de diàleg entre 

Fid’ho (abreviació de Fill de l’Home) i Evy, 
periodista. El nom Evy, per la seva semblança amb 
Eva, vol compensar l’excessiu pes que entre 
nosaltres té la paraula “home”, presa sovint només 
en sentit de “baró”. També, per la seva proximitat 
amb evangelista, vol destacar la semblança entre 
els primers evangelistes i els periodistes actuals 
quan ens ajuden amb “bones notícies”. 

Sóc conscient de com n’és d’arriscat l’ús d’aquest 
gènere literari, sobretot tenint en compte la qualitat 
de l’entrevistat. Intentaré que les paraules posades 
en boca de Fid’ho siguin tan ajustades com sàpiga 
al missatge que, ja fa dos mil anys, van intentar 
transmetre’ns centenars d’escriptors que van 
inventar el gènere literari “evangeli”. 

Dels moltíssims evangelis que es van escriure, la 
comunitat cristiana, des de fa molt temps, n’ha 
seleccionat només quatre. Aquesta capacitat 
selectiva de la Comunitat cristiana em permet 
l’atreviment d’escriure Entrevistes amb Fid’ho: si 
serveixen, hauran servit; si no, directament a la 
paperera! 

Evy no exposarà les seves idees sinó que farà 
aquelles preguntes o comentaris que farien els 
suposats lectors o lectores que hi fossin presents. 
Així doncs, Evy no actua ni com a creient com a 
increient, ni religiós ni antireligiós, ni progressista ni 
conservador,… Vol ser simplement “veu dels 
humans” que fan preguntes o exposen sentiments 
com dubtes, queixes, esperances i anhels. 

ENTREVISTA 
Evy 

Això que dius sobre la correcció fraterna, 
m’agrada. Però el que dius sobre la pregària 
−perdona, Fid’ho− em sembla una bajanada. 
Perquè és impossible… Perquè, ni que 
volguessis, no podries complaure tothom, ja 
que la gent demanem coses contradictòries… 

Imagina que la meva dona i jo ens posem 
d’acord per demanar de treure la rifa, i liquidar 
la hipoteca de la casa. Si això “funcionés”, 
serien infinites les persones que demanarien el 
mateix, perquè tothom necessita diners! Però 
la rifa, si la treuen uns, no la treuen els altres! 
¿A qui escoltaria, Déu? 

Fid’ho 
Tant de temps que ens tractem, i encara no 

em comprens, Evy! 

No em facis dir el que no he dit. Entens 
malament la pregària. Imagines la pregària 
com si fos una qüestió de paraules. Déu no 
necessita les nostres paraules per saber el que 
volem… 

Evy 
Però és el que dius en l’evangeli que hem 

llegit!…  “Si dos s’avenen a demanar alguna 

cosa, el meu Pare del cel els la concedirà”. Són 
paraules teves! 

Fid’ho 
Ben cert: són paraules meves. Però són 

paraules dites als meus deixebles. 

Evy 
Bé… No sé si sóc molt deixeble teu… Però si 

et demanéssim treure la rifa, no ens ho podries 
concedir per molt deixebles que fóssim, perquè 
molts altres deixebles teus et demanarien el 
mateix… Són molts els qui es diuen “cristians”! 

Fid’ho 
Jo sóc el fill de l’home. “Deixebles meus” ho 

són tots els qui se senten humans i fan 
Humanitat, es diguin “cristians” o no. Quan dos 
o més deixebles s’avenen a demanar alguna 
cosa, significa que busquen ser més humans i 
més creadors d’Humanitat. I sempre són 
escoltats, perquè la seva pregària coincideix i 
concreta el Projecte-Home del meu Pare. 

Evy 
Fins i tot així, “per fer Humanitat” uns 

deixebles poden demanar coses molt diferents 
que uns altres deixebles… 

Fid’ho 
Això no és cap problema, perquè el Projecte-

Home del meu Pare no és un projecte tancat. 
És un projecte obert, el resultat final del qual 
serà fruit de la resposta de tots i cada un dels 
humans. L’Home, al final, no serà un 
“producte” de l’acció creadora de Déu sinó un 
“fill” que s’ha anat fent a si mateix responent 
amb generositat al do de la vida. El Pare ens 
diu: Tot allò que lligareu a la terra, quedarà 
lligat al cel. És una manera ben clara d’indicar 
que assumeix la participació creadora dels 
Humans. 

Evy 
¿Ho dius seriosament això de que el Pare 

assumeix la participació creadora dels 
Humans? A ixò ens car rega de mol ta 
responsabilitat! 

Si les coses són així, potser que ens ho 
prenguem més seriosament això de fer 
Humanitat!!! 

Mossèn Pere Torras 



ÉS ENTRE NOSALTRES 

Encara que les paraules de Jesús, recollides per Mateu, són de gran importància per a 
la vida de les comunitats cristianes, poques vegades atreuen l'atenció de comentaristes i 
predicadors. Aquesta és la promesa de Jesús: «On n'hi ha dos o tres de reunits en el 
meu nom, jo sóc allí enmig d’ells». 

Jesús no està pensant en celebracions massives com les de la Plaça de Sant Pere a 
Roma. Encara que només siguin dos o tres, allà és ell enmig d'ells. No cal que hi estigui 
present la jerarquia; no cal que siguin molts els reunits. 

L'important és que "estiguin reunits", no dispersos, ni enfrontats: que no visquin 
desqualificant-se els uns als altres. El decisiu és que es reuneixin "en el seu nom": que 
escoltin la seva crida, que visquin identificats amb el seu projecte del regne de Déu. Que 
Jesús sigui el centre del seu petit grup. 

Aquesta presència viva i real de Jesús és la que ha d'animar, guiar i sostenir les petites 
comunitats dels seus seguidors. És Jesús qui ha d'encoratjar la seva oració, les seves 
celebracions, projectes i activitats. Aquesta presència és el "secret" de tota comunitat 
cristiana viva. 

Els cristians no podem reunir-nos avui en els nostres grups i comunitats de qualsevol 
manera: per costum, per inèrcia o per complir unes obligacions religioses. Serem molts 
o, potser, pocs. Però l'important és que ens reunim en el seu nom, atrets per la seva 
persona i pel seu projecte de fer un món més humà. 

Hem de revifar la consciència de que som comunitats de Jesús. Ens reunim per 
escoltar el seu Evangeli, per mantenir viu el seu record, per contagiar del seu Esperit, 
per acollir en nosaltres la seva alegria i la seva pau, per anunciar la seva Bona Nova. 

El futur de la fe cristiana dependrà en bona part del que fem els cristians en les 
nostres comunitats concretes les pròximes dècades. No n'hi ha prou amb el que pugui 
fer el Papa Francesc al Vaticà. No podem tampoc posar la nostra esperança en el grapat 
de sacerdots que puguin ordenar-se els propers anys. La nostra única esperança és 
Jesucrist. 

Som nosaltres els qui hem de centrar les nostres comunitats cristianes en la persona 
de Jesús com l'única força capaç de regenerar la nostra fe gastada i rutinària. L'únic 
capaç d'atreure als homes i dones d'avui. L'únic capaç d'engendrar una fe nova en 
aquests temps d'incredulitat. La renovació de les instàncies centrals de l'Església és 
urgent. Els decrets de reformes, son necessaris. Però res tan decisiu com el tornar 
radicalment a Jesucrist. 

José Antonio Pagola






