
LECTURES  
DIUMENGE 22/05/2016 

SANTÍSSIMA TRINITAT. CICLE C. 

1ª LECTURA (Proverbis 8,22-31) 
Això diu la Saviesa de Déu: 
«De molt abans de començar les seves obres 
el Senyor m’infantà 
com a primícia de tot el que ha fet. 
  
He estat configurada des de sempre, 
des del començament, 
abans que la terra existís. 
  
No hi havia encara els oceans, 
no existien les fonts d’on brollen les aigües, 
i jo havia nascut. 
  
He nascut abans que les muntanyes, 
abans que fossin plantades les altures; 
encara no havia fet la terra ni els llacs, 
ni la massa terrosa dels continents; 
  
quan ell instal·lava la volta del cel, 
jo hi era; 
quan traçava el cercle de l’horitzó sobre els oceans, 
quan fixava allà dalt el cobricel dels núvols, 
quan contenia les fonts de l’oceà, 
quan posava límits al mar que no desobeeix les seves ordres, 
quan construïa els fonaments de la terra, 
jo era al seu costat com un deixeble preferit, 
feia les seves delícies cada dia, 
jugava contínuament a la seva presència, 
jugava per tota la terra, 
i compartia amb els homes les meves delícies.» 

2ª LECTURA (Romans 5,1-5) 
Germans, 
ara que ja som justos, 
com a creients que som, 
estem en pau amb Déu, gràcies a Jesucrist, el nostre Senyor. 
És per ell que la fe ens ha donat entrada 
en aquesta gràcia que posseïm tan en ferm, 
i és per ell que tenim la satisfacció d’esperar la glòria de Déu. 
Encara més: 
fins enmig de les proves trobem motiu de satisfacció, 
perquè sabem que les proves ens fan constants en el sofriment, 
la constància obté l’aprovació de Déu, 
l’aprovació de Déu dóna esperança, 
i l’esperança no pot defraudar ningú, 
després que Déu, donant-nos l’Esperit Sant, 
ha vessat en els nostres cors el seu amor. 

EVANGELI (Joan 16,12-15) 
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: 
«Encara tinc moltes coses per dir-vos, 
però ara seria per a vosaltres una càrrega massa pesada. 
Quan vindrà el Defensor, l’Esperit de veritat, 
us guiarà cap al coneixement de la veritat sencera, 
perquè ell no parlarà pel seu compte: 
dirà tot el que sentirà dir 
i us anunciarà l’esdevenidor. 
Ell em donarà glòria, 
perquè tot allò que anunciarà 
ho haurà rebut d’allò que és meu. 
Tot el que és del Pare és meu; 
per això dic que tot allò que us anunciarà, 
ho rep d’allò que és meu.» 



LECTURES  
DIUMENGE 29/05/2016 

EL COS Y LA SANG DE CRIST. CICLE C. 

1ª LECTURA (Gènesi 14,18-20) 
En aquells dies, 
Melquisedec, rei de Salem, portà pa i vi. 
Com que era sacerdot del Déu Altíssim, 
beneí Abram amb aquestes paraules: 
«Que el Déu Altíssim, creador del cel i de la terra, 
beneeixi Abram. 
Beneït sigui el Déu Altíssim, 
que ha posat a les teves mans els teus adversaris.» 
I Abram li donà el delme de tot el botí. 

2ª LECTURA (Corintis 11,23-26) 
Germans, 
aquesta tradició que jo he rebut 
i que us he transmès a vosaltres 
ve del Senyor; 
Jesús, el Senyor, 
la nit que havia de ser entregat 
prengué el pa, 
i, dient l’acció de gràcies, el partí i digué: 
«Això és el meu cos, ofert per vosaltres. 
Feu això per celebrar el meu memorial.» 
Igualment prengué el calze, havent sopat, i digué: 
«Aquest calze és la nova aliança segellada amb la meva 
sang. 
Cada vegada que en beureu, 
feu-ho per celebrar el meu memorial.» 
Així, doncs, 
cada vegada que mengeu aquest pa 
i beveu aquest calze 
anuncieu la mort del Senyor fins que torni. 
  

EVANGELI (Lluc 9,11b-17) 
Un dia Jesús parlava del regne de Déu a la gent 
i curava els qui en tenien necessitat. 
Veient que començava a fer-se tard, 
els dotze anaren a dir-li: 
«Acomiadeu la gent. 
Que vagin a passar la nit als pobles o a les masies del 
voltant, 
i puguin trobar-hi queviures; 
aquí és un lloc despoblat.» 
Jesús els digué: 
«Doneu-los menjar vosaltres mateixos.» 
Ells respongueren: 
«Només tenim cinc pans i dos peixos. 
¿Hem d’anar nosaltres mateixos a comprar menjar 
per tota aquesta gentada?» 
Tots plegats eren uns cinc mil homes. 
Ell digué als deixebles: 
«Feu-los seure en grups de cinquanta.» 
Els deixebles ho feren i tothom s’assegué. 
Jesús prengué els cinc pans i els dos peixos, 
alçà els ulls al cel, 
els beneí, 
els partí 
i els donava als deixebles perquè els servissin a la gent. 
Tothom en menjà tant com volgué 
i recolliren dotze coves de les sobres. 



PROJECTE D’HOMILIA
NOTA: Sobre la festa fe la Santíssima Trinitat, podeu 
trobar altres apunts a  l’Any A  i  a  l’Any B.. 
“…una càrrega massa pesada…” 

¿Aquesta carrega és “massa pesada” en si mateixa, 
o és degut a la situació en què es troben els deixebles? 
De fet es diu explícitament que això que ara seria una 
carrega massa pesada, serà perfectament suportable, i 
amb goig, després que hagin rebut l’Esperit Sant. Per 
tant, és la situació actual dels deixebles allò que els fa 
incapaços de suportar el missatge complet de Jesús. 
Quan vingui l’Esperit Sant, no els dirà res de nou ja 
que no parlarà pel seu compte; però els ajudarà a 
canviar la seva situació. 

El canvi de situació consisteix en passar d’una VIDA 
PER MANTENIR a una VIDA PER DONAR. 

La nostra primera experiència de la vida és sentir-la 
com una realitat fràgil i insegura. Fàcilment podem 
morir o ser engolits per una altra vida més poderosa. 
En aquesta situació, viure significa tenir i mantenir la 
pròpia vida. 

Mentre estem en aquesta situació, el missatge 
complet de Jesús és incomprensible i insuportable. 
Aquest missatge s’expressa amb frases com “Qui 
vulgui salvar la seva vida, la perdrà, però el qui la 
perdi per mi, la salvarà” (Lluc 9,24). Una sentència 
que resulta totalment contradictòria si és vista des de 
la nostra primera situació. Com podem salvar la nostra 
vida perdent-la?! Des d’aquesta situació, la VIDA DONADA 
és vista com una VIDA PERDUDA.  

Però després que els deixebles hagin anat 
descobrint el caràcter resurreccional de la mort de 
Jesús, el seu missatge i les seves paraules “desperten” 
en ells la certesa que l’autèntica vida no té forma de 
vida que es manté sinó de vida que es dóna. És 
aleshores quan l’absència física de Jesús deixa pas a la 
seva presència espiritual (de l’Esperit). És aleshores 
quan descobrim que en la mort–resurrecciosa de Jesús 
se’ns ha fet visible la Vida del Pare. I els humans som 
invitats a entrar en aquest CORRENT VITAL que s’inicia en 
la Vida que es dóna (Pare), passa per la Vida rebuda 
que eixampla la donació (Fill), i arriba fins a nosaltres 
en forma d’Amor rebut que ens transforma en amants 
(Esperit). 

La mateixa Bíblia ens proposa una comparació per 
ajudar-nos a entendre això: “Tal com la pluja i la neu 
cauen del cel i no hi tornen, sinó que amaren la terra i 
la fecunden, i la fan germinar fins que dóna llavor als 
sembradors i pa per a aliment, així serà la paraula que 
surt dels meus llavis” (Isaïes 55,10). El cel representa 
el Pare; les pluges i la neu que ens ofereixen l’aigua de 
vida, són el Fill; la humitat que en els camps genera 
boscos i conreus, és l’Esperit Sant, amor escampat i 
compartit. 

“Déu no l’ha vist mai ningú”. Ben cert. Però la 
multitud innumerable de persones que viuen donant la 
vida arreu de la Terra són un testimoni solemne i 
gratificant de que el do de l’Esperit ha estat “sembrat” 
en els nostres cors. 

MISSATGE 
Som invitats a passar de la vida que es manté a la 

vida que es dóna, i, en la mesura que aquest pas es 
vagi fent realitat, ens acostarem a la veritat sencera i 
s’anirà aclarint l’horitzó de la nostra vida. “Us 
anunciarà l’esdevenidor”. 

RESPOSTA 
Acceptar la invitació que ens ve de Déu i deixar que 

il·lumini la nostra existència en el marc il·luminat de 
l’existència de tota la Humanitat. 

En aquest temps de crisi, poder i saber fer el pas de 
la vida per mantenir a la vida per donar genera una 
pau profunda. És cert: no és la pau que la societat 
directament busca; però això no vol dir que no sigui la 
que necessita. Per això, no seria just guardar-nos-la 
només per a nosaltres. 

PREGUNTES per al diàleg 
1. La crisi actual ve de la por a no poder mantenir el 

nostre nivell de vida. Podríem rebaixar aquest nivell 
de vida per compartir-la millor? 

2. En el camí que va des de la VIDA PER MANTENIR fins a 
la VIDA PER DONAR, en quina situació ens trobem? 
Hem començat ja el camí? Ens fa por avançar-hi? Es 
pot mantenir, la vida, si no la donem? 

3. Les vacances que s’acosten, com les programem: 
més per mantenir o per compartir la pròpia vida?  

http://vilartaguesparroquia.org/apuntsany-a-2/#Trinitat
http://vilartaguesparroquia.org/any-b2/#Trinitat


Paraules i Parauletes 

SANTÍSSIMA TRINITAT. CICLE C.  

“VERITAT”. 

98. Veritat. (...us guiarà cap al coneixement de la veritat sencera...). 
La paraula veritat té molts i diversos significats, segons el registre en què és utilitzada. Per exemple: 

a) Si dic “un gat està creuant el carrer”, dic veritat si realment hi ha un gat que creui el carrer. Si no 
és així, estic mentint. Però també podria passar que jo no tingués bona vista i em confongués 
pensant que és un gat el que realment és un gosset. En aquest cas no mentiria sinó que simplement 
m’equivocaria. 

El contrari de la veritat, doncs, és l’error o la mentida. 
Un gat creuant el carrer és una situació objectiva. És o no és. Però, quan jo en parlo, hi aporto la 

meva subjectivitat. I això ja és tota una altra cosa. 
b) Si dic a una companya “t’estimo”, dic veritat si realment l’estimo. Però també pot passar que jo 
consideri amor un sentiment que sigui una barreja sentiments diferents de l’amor, o contraris. L’amor 
és una realitat subjectiva i és difícil definir-lo. Per això és possible que la companya a qui he dit 
“t’estimo” no hi vegi amor en les meves paraules sinó un simple intent de ficar-me en la seva vida. 
c) Si un mestre d’obres construeix un edifici dissenyat per un arquitecte, serà veritat si respecta els 
plànols, tot i que el constructor haurà hagut d’interpretar-los, i això comporta cert marge de variació. 
Per al constructor, els plànols són la veritat; per a la resta, la veritat és la fidelitat del constructor als 
plànols rebuts. 
d) En la Bíblia, sobretot en el Vell Testament, la veritat és viure d’acord amb els “plànols” de Déu 
sobre la Humanitat. Aquests plànols han estat “suggerits” al Poble Elegit en forma de Llei. Així, 
doncs, per al Poble Elegit, la veritat és la Llei donada per Moisès. Ser fidels a la Llei rebuda significa 
“viure en la veritat”. 
e) Continuant amb la Bíblia, el pla de Déu sobre la Humanitat inclou que els humans esdevinguem 
persones, a imatge i semblança de Déu (Gènesi 1:27). Això comporta que l’Home es vagi fent lliure 
i generós, i, per tant, que vagi més enllà de la Llei. Encara que sembli sorprenent, tenim que, 
segons la mateixa Llei, per complir bé la Llei, cal anar més enllà de la Llei. 

En aquesta situació, què és la veritat? 
El pla de Déu sobre l’Home no consisteix en un disseny fet i definit prèviament sinó en un horitzó 

obert que els mateixos humans anem concretant, decidint i realitzant des d’una resposta lliure, generosa 
i creativa. En la mesura que l’Home esdevé adult (Jesús), la veritat continua estant en la Llei, però 
interpretada des d’una llibertat creadora i generosa. 

És una situació semblant a la dels pares amb els fills. El “projecte” dels pares quan han decidit tenir un 
fill no inclou un disseny sobre el futur del fill, sinó oferir-li un horitzó obert que li permeti anar dissenyant 
el seu propi futur a partir de les capacitats (i limitacions) que ha rebut dels pares, infantant-lo, i de la 
societat, educant-lo. 

El fill, a mesura que creix, es va fent conscient que la seva vida ha començat com a vida rebuda. Tot el 
que és i pot ho ha rebut. En realitat, la seva vida és la mateixa vida dels pares i de la societat que es 
continua en ell a través de la seva llibertat creadora.  

Si és generós, s’adonarà que és just i lloable respondre-hi amb agraïment, i desenvolupant al màxim les 
capacitats rebudes. Aquesta és la seva veritat més radical. 

Per als Evangelis, i sobretot per a l’Evangeli de Joan, la veritat és el pla de Déu sobre els Humans, 
invitats a esdevenir fills en el Fill. Aquesta veritat es va realitzant amb una resposta progressiva, lliure i 
generosa de cada ésser humà.   

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=1&capitol=2&select=1


Tertúlia en espiral
SANTÍSSIMA TRINITAT. CICLE C.  

 

Víctor 
Suposo que avui es llegeix aquest evangeli perquè 

parla del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant; i és que avui 
és la festa de la Santíssima Trinitat. Però, si us he de 
ser sincer, això de la Trinitat −algú diu que és molt 
important− ho trobo força complicat. Ja ho sé que és 
un misteri, però… ¿Com pot ser que ens diguin que en 
Déu hi ha tres persones realment distintes; que cada 
una d’elles és Déu, i que no siguin tres Déus? 
Bet 

Bé: no seré jo qui t’ho expliqui. Però a mi m’ha 
ajudat allò que vas dir tu, Magda, l’altre dia. Allò del 
jo–tancat que pot passar a ser nosaltres, i després 
tots, i després Tot. Jo encara estic al primer pas: del 
jo–tancat al nosaltres. Però veig que la cosa ha d’anar 
per aquí. Ara començo a intuir que allò del carreró 
sense sortida… té sortida. No m’ho feu explicar, però 
avui quan llegia l’evangeli tenia la impressió que hi 
connectava. No ho sé… Trobo que les frases tenen 
sentit: això del “defensor que porta a la veritat 
sencera” o allò de “tot el que és del Pare és meu”… I 
allò que diu al començament: “Tinc encara moltes 
coses per dir-vos, però ara no les podríeu entendre”. 
És exactament el que em passa a mi! 
Juli 

Jo no corro tant com tu. Encara estaria als preludis 
del primer pas, allò del jo al nosaltres. D’entrada, no 
veig com es pot fer aquest pas. Un jo és un jo, i és 
essencialment tancat perquè, si no és tancat, ja no és 
un jo. Però, per altra part, penso en l’experiència de 
casa amb tu, Bet, i les noies. Som quatre, però em 
sembla que, d’alguna manera, finalment hem 
aconseguit de ser un nosaltres, i sense rebaixar el jo 
de cadascú; al contrari!!! Això sí que és un misteri per 
a mi: ser, els quatre, un nosaltres sense perdre res del 
propi jo, i sense disminuir en res el jo dels altres. És 
més: em sembla que sense vosaltres jo no seria jo. 

Això també ha canviat la meva relació amb alguns 
malalts. Veig clarament que hi ha malalts que ho són 
perquè el seu nosaltres està malalt. També hi ha 
malalts que ho són simplement perquè no se senten 
de cap nosaltres. Sovint em venen ganes d’acostar-
m’hi, però no puc. No puc perquè estan tancats; o 
perquè em destruirien; no perquè siguin dolents sinó 
perquè el seu jo–tancat és com un forat negre que ho 
engoleix tot… 

Recordo la nostra relació, al començament, entre tu, 
Bet, i jo. T’estimava de debò, però jo era com un forat 
negre per a tu. Em va costar descobrir-ho. Te’n 
recordes? 

Bet 
Bé: al començament, érem dos forats negres. I 

quan van arribar les nenes ens va tornar a sortir 
aquesta tendència a ser forats negres: a nosaltres i a 
elles. Quina sort que hem tingut de superar-ho! 

No us ha passat també a vosaltres, alguna cosa 
semblant? 
Magda 

Els nostres encara són petits. Ells només són forats 
negres de baixa intensitat, de moment. Ho suportem 
bé, eh Víctor? Potser el fet de ser bessons els fa 
menys exigents. Sempre han estat junts, i d’alguna 
manera ja es complementen entre ells. 
Víctor 

…És realment sorprenent: jo us vinc amb un 
problema religiós insoluble per mi, i vosaltres em 
sortiu amb el mateix problema ben “domesticat” i 
solucionat!… 
Bet 

Solucionat, no. Tot just estem al primer pas. Ara 
falten encara el segon i el tercer: del nosaltres al tots, 
i del tots al Tot. Sentir-se nosaltres amb tots els 
vivents sense perdre res del nosaltres particular… 
Intueixo que ha de ser meravellós, però no sé ni com 
posar-m’hi. 
Magda 

Doncs a mi em sembla que, almenys tu, Juli, ja hi 
estàs ben ficat. M’ha impactat molt el que has dit que 
et passa amb els malalts. Intentar d’acostar-hi; ser 
d’alguna manera el nosaltres que necessiten, i que els 
podria curar… Jo no ho sabria fer. 
Juli 

I jo tampoc. Per això us deia l’altre dia que, en la 
meva professió, és freqüent allò del carreró sense 
sortida. La primera cosa que he hagut d’aprendre és 
que “no hi ha malalts sinó persones”. I aquestes sovint 
no necessiten tant de metges com d’amics. Però 
també n’hi ha molts a qui resulta més fàcil posar-se en 
mans de metges que fer amics. Per això venen a 
nosaltres. I aquest és el meu problema! 

ELS TERTULIANS (Imaginaris, però basats en la vida real, representen 
diferents opcions i actituds): 

• Víctor. Des de sempre, cristià practicant. Per a ell, una festa 
sense missa no seria festa. Sense gaire problemes de fe, la seva 
pràctica és bàsicament ritual.  

• Magda. Mai ha estat practicant. D’estudiant, li van demanar un 
treball sobre Els Evangelis, i va quedar captivada. De gran, els 
investiga en profunditat. 

• Bet. Religiosament rebel. Va rebre una educació estricta. Ara és 
no-religiosa per poder sentir-se lliure. Li agrada discutir de religió. 
Es considera agnòstica. 

• Juli. Per a ell la religió és una malaltia. La gent hauria alliberar-
se'n. Però reconeix que, per a molts, és una "droga" que 
necessiten. 

Les dues parelles són amics de fa temps. En Víctor els va proposar 
que podrien "omplir" els caps de setmana fent tertúlia sobre l'evangeli 
del diumenge. Els quatre s’hi han engrescat.



OBRIR-NOS AL MISTERI DE DÉU 

Tot el que és del Pare és meu. 
Al llarg dels segles, els teòlegs han realitzat un gran esforç per apropar-se al 

misteri de Déu formulant amb diferents construccions conceptuals les relacions 
que vinculen i diferencien les persones divines en el si de la Trinitat. Esforç, sens 
dubte, legítim, nascut de l'amor i el desig de Déu. 

Jesús, però, no segueix aquest camí. Des de la seva pròpia experiència de Déu, 
convida els seus seguidors a relacionar-se de manera confiada amb Déu Pare, a 
seguir fidelment els seus passos de Fill de Déu encarnat, i a deixar-nos guiar i 
encoratjar per l'Esperit Sant. Ens ensenya així a obrir-nos al misteri sant de Déu. 

Primer de tot, Jesús convida els seus seguidors a viure com a fills i filles d'un 
Déu proper, bo i entranyable, al qual tots podem invocar com a Pare estimat. El 
que caracteritza aquest Pare no és el seu poder i la seva força, sinó la seva 
bondat i la seva compassió infinita. Ningú està sol. Tots tenim un Déu Pare que 
ens comprèn, ens estima i ens perdona com ningú. 

Jesús ens descobreix que aquest Pare té un projecte nascut del seu cor: 
construir amb tots els seus fills i filles un món més humà i fratern, més just i 
solidari. Jesús en diu "Regne de Déu" i convida a tothom a entrar en aquest 
projecte del Pare buscant una vida més justa i digna per a tots començant pels 
seus fills més pobres, indefensos i necessitats. 

Al mateix temps, Jesús convida els seus seguidors a que confiïn també en ell: 
"Que els vostres cors s'asserenin. Creieu en Déu, creieu també en mi” (Jn 14:1). 
Ell és el Fill de Déu, imatge viva del seu Pare. Les seves paraules i els seus gestos 
ens descobreixen com ens vol el Pare de tots. Per això, convida a tots a seguir-lo. 
Ell ens ensenyarà a viure amb confiança i docilitat al servei del projecte del Pare. 

Amb el seu grup de seguidors, Jesús vol formar una família nova on tots 
cerquin "complir la voluntat del Pare". Aquesta és l'herència que vol deixar a la 
terra: un moviment de germans i germanes al servei dels més petits i desvalguts. 
Aquesta família serà símbol i llavor del nou món estimat pel Pare. 

Per això necessiten acollir a l'Esperit que encoratja al Pare i el seu Fill Jesús: 
"Vosaltres, quan l'Esperit Sant vindrà damunt vostre, rebreu una força que us 
farà testimonis meus” (Ac 1:8). Aquest Esperit és l'amor de Déu, l'alè que 
comparteixen el Pare i el seu Fill Jesús, la força, l'impuls i l'energia vital que farà 
dels seguidors de Jesús els seus testimonis i col·laboradors al servei del gran 
projecte de la Santíssima Trinitat. 

José Antonio Pagola






