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RESSÒ DE LA PARAULA

Creixement en la crisi

descobrir el que aquesta malaltia significa per a ell, 
com l’entén, de quina forma afronta aquesta crisi…

La veritat, amb minúscules, pot designar la rea-
litat tal com és. La Veritat amb majúscules, desig-
na el sentit profund de la vida, sigui com sigui, que 
ens serveix de base per a interpretar aquella rea-
litat. Cadascú té el seu «sentit de vida», o bé per-
què ho ha assumit de la cultura o de l’ambient, 
o bé perquè l’ha trobat i l’ha integrat lliurement 
i conscientment.

La crisi ens posa davant de realitats negatives. 
Si una persona fonamenta la seva vida sobre un sen-
tit negatiu, pessimista, o sobre unes conviccions 
errònies o insuficients (per exemple, confiar abso-
lutament i exclusiva en les pròpies forces), llavors 
el descobriment de la realitat (la veritat amb mi-
núscules), tractant-se d’una crisi, el sumirà en la 

negativitat, el derrotisme, la depressió. 
En el cas d’un sentit de vida basat en 
conviccions errònies o insuficients, la re-
acció serà més greu, perquè a la sensa-
ció de fracàs s’unirà la impressió d’ha-
ver viscut enganyat.

No sempre això desencadena una 
gran tragèdia: hem descobert molts me-
canismes per a evadir-nos i superar el so-
friment. Però honradament hem de reco-
nèixer que aquesta és la gran qüestió: 
la crisi, en destapar la realitat, ens des-
cobreix els nostres límits, i llavors, hem 
de recolzar-nos en uns criteris de vida, en 
un sentit de vida tal, que ens permeti as-
sumir aquests límits, que compti amb 

ells, com formant part d’aquest sentit profund de 
l’existència. «En efecte, realment som limitats, no 
podem superar automàticament la crisi, no som els 
reis de l’univers, hem de comptar amb limitacions 
i errors, fins i tot amb faltes de la nostra voluntat i 
amb pecats i abusos aliens… Però té sentit con-
tinuar vivint i lluitant!»

Arribar a aquesta conclusió és, doncs, un bé 
que ens pot facilitar la crisi. Perquè gràcies a ella 
molts busquen, reviuen, reafirmen aquest sentit 
profund de la vida, per a créixer des d’ell en altres 
facetes de l’existència. Una altra qüestió és en-
certar en aquest sentit, en aquesta Veritat, que 
ens permet continuar vivint amb espe -
rança.

† Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

És cert que el primer 
gran benefici que ens 
aporta la crisi és «obrir- 

nos els ulls». És una sacse-
jada que ens espavila ines-

peradament enmig del somni en el qual 
estem sumits. Llavors apareix davant de 
la nostra mirada ni més ni menys que «la 
realitat», allò real, el que efectivament 
és fora de nosaltres, al marge de les nos-
tres il·lusions i de les nostres ganes de 
ser feliços.

Un primer pas necessari en tot crei-
xement humà cap a la maduració. Però 
no és un pas suficient. Per dues raons. 
Primera, perquè la realitat ha de ser vis-
ta; i resulta que no totes les mirades reconeixen 
la realitat tal com és. Per als creients, mirar la rea -
litat tal com és, més encara, rebre-la, acollir-la, in-
tegrar-la en la pròpia vida és una virtut. Per a santa 
Teresa d’Àvila era sinònim de «caminar en la veri-
tat, viure en la humilitat». És una virtut, per la sen-
zilla raó que el Déu de Jesucrist no va fabricar un 
món o una història falsa, artificial, per a fer-se tro-
bar per les persones humanes, sinó que va assu-
mir la carn humana tal com era i com és.

La segona raó per la qual no és suficient desco-
brir la realitat, és que, gairebé sense adonar-nos-en, 
en veure la realitat la interpretem. I aquesta in-
terpretació és tan important o més que el desco-
briment de la realitat mateixa. Hom pot descriure 
la malaltia que pateix, el seu procés, els seus símp-
tomes, el seu tractament, però el més important és 

L ’aportació eclesial a la Bioètica ha estat im-
portant. Avui seguim parlant de l’orientació 
en el Kennedy Institute i les característiques 

inicials del diàleg bioètic, que es resumeixen en 
aquests ítems:
•  Diàleg interdisciplinari entre científics i humanis-

tes, com a metodologia de treball.
•  Racionalitat dels arguments, posant entre pa-

rèntesi el criteri d’autoritat.
•  Coneixement que els nous problemes plante-

jats pels progressos científics necessitaven res-
postes noves.

•  Importància del diàleg ecumènic per enriquir-se 
amb la reflexió de les grans tradicions religioses, 
principalment jueves i cristianes, sense exclu-
sió d’altres en el futur.

•  (...) André Hellegers, metge, va buscar particu lar-
ment el diàleg dels metges amb els teòlegs en un 
ambient ecumènic. És mèrit d’André Hellegers 
haver impulsat el diàleg bioètic tenint en compte 
els problemes que es plantejaven amb els nous 
descobriments en tots els aspectes clínics i ètics, 
socials, filosòfics i teològics, econò mics i demo -
gràfics. Estava convençut que en el futur els grans

problemes es concentrarien en les dimensions de 
distribució de recursos i justícia social. D’aquí la ne-
cessitat d’entrar en diàleg amb l’economia de la sa-
lut, les dades demogràfiques i els estudis de pobla-
ció. Ha considerat que, si bé la iniciativa i el lideratge 
han de venir de la medicina i dels seus professio nals, 
els interlocutors han de provenir de les humani-
tats, especialment de l’ètica filosòfica i teològica.

 Margarita Bofarull, rscj

Fragment de la ponència «Bioética del Concilio Vaticano II has-
ta hoy: oportunidades y límites». I Congrés Mundial de Bioèti-
ca, El Escorial, 2017.

Aportacions eclesials a la Bioètica: 
el Kennedy Institute (II)

APUNTS PER A L’ANÀLISI
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ECO DE LA PALABRA

Es cierto que el primer gran beneficio que nos 
aporta la crisis es «abrirnos los ojos». Es una 
sacudida que nos espabila inesperadamente 

en medio del sueño en el que estamos sumidos. 
Entonces aparece ante nuestra mirada nada me-
nos que «la realidad», lo real, lo que efectivamente 
es fuera de nosotros, al margen de nuestras ilusio-
nes y de nuestras ganas de ser felices.

Un primer paso necesario en todo crecimiento 
humano hacia la maduración. Pero no es un paso 
suficiente. Por dos razones. Primera, porque la rea-
lidad ha de ser vista; y resulta que no todas las mi-
radas reconocen la realidad tal como es. Para los 
creyentes, mirar la realidad tal como es, más aún, 
recibirla, acogerla, integrarla en la propia vida es 
una virtud. Para santa Teresa de Ávila era sinónimo 
de «caminar en la verdad, vivir en la humildad». Es 
una virtud, por la sencilla razón de que el Dios de 
Jesucristo no fabricó un mundo o una historia falsa, 
artificial, para hacerse encontrar por las personas 
humanas, sino que asumió la carne humana tal co-
mo era y como es.

La segunda razón por la cual no es suficiente 
descubrir la realidad, es que, casi sin darnos cuen-
ta, al ver la realidad la interpretamos. Y esta inter-
pretación es tan importante o más que el descubri-
miento de la realidad misma. Uno puede describir 
la enfermedad que padece, su proceso, sus sínto-
mas, su tratamiento, pero lo más importante es des-
cubrir lo que esa enfermedad significa para él, có-
mo la entiende, de qué forma afronta esa crisis…

La verdad, con minúsculas, puede designar la rea-
lidad tal como es. La Verdad con mayúsculas de-
signa el sentido profundo de la vida, sea cual sea, 
que nos sirve de base para interpretar aquella rea-
lidad. Cada uno tiene su «sentido de vida», bien 
porque lo ha asumido de la cultura o del ambien-
te, bien porque lo ha encontrado y la ha integrado 
libre y conscientemente.

La crisis nos pone delante realidades negativas. 
Si una persona fundamenta su vida sobre un senti-
do negativo, pesimista, o sobre unas convicciones 
erróneas o insuficientes (por ejemplo, confiar abso-
lutamente y exclusivamente en las propias fuerzas), 
entonces el descubrimiento de la realidad (la ver-
dad con minúsculas), tratándose de una crisis, le su-
mirá en la negatividad, el derrotismo, la depresión. 
En el caso de un sentido de vida basado en convic-
ciones erróneas o insuficientes, la reacción será 
más grave, porque a la sensación de fracaso se uni-
rá la impresión de haber vivido engañado.

No siempre esto desencadena una gran tragedia: 
hemos descubierto muchos mecanismos para eva-
dirnos y superar el sufrimiento. Pero honradamente 
hemos de reconocer que ésta es la gran cuestión: 
la crisis, al destapar la realidad, nos descubre nues-
tros límites y entonces, hemos de apoyarnos en unos 
criterios de vida, en un sentido de vida tal, que nos 
permita asumir esos límites, que cuente con ellos, 
como formando parte de ese sentido profundo de la 
existencia. «En efecto, realmente somos limitados, 
no podemos superar automáticamente la crisis, no 
somos los reyes del universo, hemos de contar con 
limitaciones y errores, incluso con faltas de nuestra 
voluntad y con pecados y abusos ajenos… ¡Pero tie-
ne sentido seguir viviendo y luchando!»

Llegar a esta conclusión es, pues, un bien que nos 
puede facilitar la crisis. Porque gracias a ella muchos 
buscan, reviven, reafirman este sentido profundo de 
la vida, para crecer desde él en otras facetas de la 
existencia. Otra cuestión es acertar en ese sentido, 
en esa Verdad, que nos permite seguir viviendo 
con esperanza.

† Agustí Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat 

Crecimiento 
en la crisis

Reunió del Consell per 
als Assumptes Econòmics 
i del Col·legi de Consultors

TWITTER DEL PAPA FRANCESCTWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «Les Benau-
rances ens ensenyen que 
Déu, per lliurar-se a nosal-
tres, escull sovint camins 
impensables, potser els 

dels nostres límits, els de les nostres 
llàgrimes, els de les nostres derrotes» 
(10 de juny).

@Pontifex: «En els moments foscos, 
de pecat, de desorientació, sempre hi 
a una cita amb Déu. Precisament llavors 
no hem de tenir por, perquè Déu ens 
canviarà el cor i ens donarà la benedic-
ció reservada als qui s’han deixat can-
viar per Ell» (11 de juny).

@Pontifex: «Jesús acull els peca-
dors i menja amb ells. Això és el 
que ens passa a nosaltres a ca-
da missa, a cada església: Je-
sús està content d’acollir-nos 
a la seva taula, allà on és ofert 
per nosaltres» (11 de juny).

@Pontifex: «Molts nens es veuen 
obligats a fer treballs inadequats 
per a la seva edat que els priven 
de la seva infància i posen en pe-
rill el seu desenvolupament integral. 
Faig una crida a les institucions per-
què s’esforcin al màxim per protegir els 
menors» (14 de juny).

En aquesta setmana que hem transcorregut, 
s’han reunit dos organismes del bisbat: el Con-
sell per als Assumptes Econòmics, dimarts dia 

8, i el Col·legi de Consultors, l’endemà dimecres 9. 
El Bisbe diocesà compta amb l’ajuda d’aquests 

dos organismes per a la gestió sinodal de la diòce-
si. El Consell per als Assumptes Econòmics, concre-
tament, està format per un mínim de tres perso-
nes expertes en matèries jurídiques, econòmiques 
i financeres, i presidit pel Bisbe, per tal que la ges-
tió econòmica no quedi mai desconnectada de les 
necessitats pastorals. Entre les seves funcions es 
troba la d’elaborar els pressupostos anuals d’in-
gressos i el balanç de despeses de la diòcesi, així 
com l’administració dels béns eclesiàstics que es-
tan sota la responsabilitat de clergues o laics que 
depenen de l’autoritat del Bisbe.

En canvi, el Col·legi de Consultors resulta de l’e-
lecció, per part del Bisbe, d’alguns sacerdots entre 
els membres del Consell Presbiteral. Han de ser 
entre sis i dotze, i per la seva composició més reduï-
da i la facilitat de convocatòria, ajuda en l’assesso-
rament al Bisbe de manera més continuada i àgil. 
Per exemple, requereix la consulta del Col·legi de 
Consultors els actes d’administració de major im-
portància, tenint en compte l’estat econòmic de la 
diòcesi. Una altra funció d’aquest organisme és 
la d’assumir el govern de la diòcesi provisionalment, 

en cas de seu vacant, si la Santa Seu no determina 
el contrari i fins que l’esmentat Col·legi no procedei-
xi a l’elecció d’un administrador diocesà per regir 
interinament la diòcesi. 

Consell per als Assumptes Econòmics 

Mons. Agustí Cortés Soriano
Mn. Rafael Galofré Casas, DP
Sr. Josep Maria Andreu Galofré
Mn. Xavier Armengol Siscares
Sr. Francisco Inarejos de las Heras
Sr. Jaume Parent Fité
Mn. Josep Maria Rufas Martínez, DP
Sr. Àngel Jornet Gázquez

Col·legi de Consultors

Mons. Agustí Cortés Soriano
Mn. Josep Maria Domingo Ferrerons
Mn. Joan Pere Pulido Gutiérrez
Mn. Xavier Armengol Siscares
Mn. Agustí Pañella Baró
Mn. Jaume Grané Calvó
Mn. Fermí Martín Fernández
Mn. Lluís Alonso Cámara
Mn. Antoni Roca Roig 
P. Josep M. Henríquez Farreras, osb

Consell per als Assumptes Econòmics Col·legi de Consultors
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L ’Ignasi Segura, de Sant Boi de 
Llobregat, era precisament un 
adolescent quan va començar 

a caminar el Bisbat de Sant Feliu de 
Llobregat: «Recordo la forta intensi-
tat de diversos sentiments col·lec-
tius durant aquells temps: l’any ante-
rior, les grans mobilitzacions contra 
la guerra; al març de 2004, el dolo -
rós impacte per l’atemptat de l’11-M; 
i a partir de l’abril, les controvèrsies 
d’opinió al carrer i a l’aula sobre certs 
temes socials i morals. Jo tot just co-
mençava 4t d’ESO i em recordo com 
a adolescent tossut intentant trobar 
respostes clares a les grans pregun-
tes de la vida. I, d’altra banda, recor-
do el Sermó de la Muntanya, potser 
el més autèntic que vaig escoltar 
aquell any, al final d’unes cateque sis 
per a joves i adults. 

La Mercè Lajara, del Prat de Llobre-
gat, expressa un sentiment bastant 
estès d’aquells inicis: «Hi ha haver 
una certa sensació de dol, ja que la 
nostra història de creients s’arrelava 
a l’Arxidiòcesi de Barcelona on ha-
víem nascut i crescut en la fe. Però 
després crec que la il·lusió i l’espe-
rança es van anar fent cada cop més 

Això podríem dir del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, donat que ja té 16 
anys de vida. Com el seu bessó, el Bisbat de Terrassa. Tots dos van néixer 
l’any 2004, amb la butlla del papa sant Joan Pau II del 15 de juny. El 12 
de setembre d’aquell any, Mons. Agustí Cortés Soriano iniciava el seu ca-
mí com a primer Bisbe de la nova diòcesi, al costat del Poble de Déu d’a -
questes terres. La Mercè, l’Ignasi, la Roser i Mn. Jordi ens ajuden a fer una 
mirada panoràmica a aquests anys.

presents». S’assembla al que diu la 
Roser Pons, de Vilafranca del Pene-
dès, que ho recorda com «un gran rep-
te, un camí que començava, que no 
seria pas fàcil, però la gent tenia ga-
nes de treballar i acompanyar el que 
seria el nostre Bisbe». 

Els records d’a quells inicis s’entre-
llacen amb la vida personal de cadas -
cú. Mn. Jordi Tres, fill de Sant Vicenç 
dels Horts, era seminarista l’any 2004: 
«Les primeres impressions són deter-
minants. Recordo que el primer dia 
que vaig poder saludar al meu futur 
bisbe Agustí per presentar- me fou a 
Santa Maria del Mar. A l’apropar- m’hi, 
abans de dir-li res, ell em va saludar 
pel meu nom i em va preguntar pel 
rector de la meva parròquia. Va ser un 
moment esperançador i de joia.»

Al voltant del 10è aniversari es va 
realitzar tota una reflexió diocesana, 
per discernir el camí pel qual l’Espe rit 
Sant vol guiar aquesta Església local, 
i així, pas rere pas, hem arribat al pre-
sent. 

Com veus avui la Diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat? «Jo la veig viva!», 
exclama la Roser amb força. I a Mn. 
Jordi li surt del cor: «L’Església de 

La Col·lecta Pontifícia pels Sants 
Llocs es realitza en tot el món 
cada Divendres Sant. Enguany, 

amb motiu de la pandèmia, s’ha 
traslladat al diumenge més proper 
a la festivitat de l’Exaltació de la 
Santa Creu, és a dir, avui, 13 de se -
tembre. 

La situació sanitària, social i eco-
nòmica és greu arreu del món. També 
a Terra Santa, on la manca de pele -
grinatges està afectant seriosament 
l’economia de moltíssimes famílies 
que han perdut la feina i per tant els 
recursos per viure. 

Tampoc volem oblidar la forta ex-
plosió en el port de Beirut a principis 
d’agost, que ha portat unes tràgiques 
conseqüències per al Líban, ni la du-
ríssima situació de Síria des de fa 
més de nou anys. 

Aquestes circumstàncies apel·len 
a la nostra caritat envers els nostres 
germans més desafavorits de l’Es-
glésia Mare de Jerusalem.

Sant Feliu és molt bonica!». «Camina 
entre la il·lusió del primer moment i 
del “tot està per fer” i les ganes de 
ser fidels a l’Esperit, ara que les es-
tructures ja són consolidades», en 
paraules de la Mercè i en sintonia 
amb la Roser, que reconeix que «les 
delegacions són un punt de referèn-
cia després d’aquests anys».

«Malgrat les nostres febleses fem 
camí amb el bon Déu que tant ens es-
tima —apunta Mn. Jordi—. Amb els 
nostres vasos de terrissa i, sobretot, 
amb el tresor de la Gràcia i tendresa 
de Jesucrist anem creixent com un 
gra de mostassa.»

Aquests anys de vida de la diòcesi 
coincideixen amb els de l’Ignasi recor-
rent un itinerari de fe, en una comu-
nitat neocatecumenal a la parròquia, 
i ara veu la nostra Església diocesa-
na com un regal, perquè en ella tro-
ba, entre altres coses, «una Església 
concreta d’aquest segle XXI al lloc on 
visc: el cos de Crist, real, amb cara 
i ulls, format per persones, famílies, 
comunitats, parròquies, grups, con-
gregacions, etc., amb una gran rique-
sa de dons i carismes».

Eixamplant els nostres horitzons, 
segons la Mercè, «hem de fer nostres 
i reals algunes de les expressions del 
sant Pare, com la de no “balconear”, 
no mirar la realitat des de lluny. Hem 
de sortir a les perifèries i fer arribar 
el missatge del Crist a tots aquells 
que viuen en el nostre bisbat i als qui 
encara no ha arribat de forma eficaç 
la Bona Nova». En aquest sentit, fins 
i tot la posició geogràfica de la nostra 
diòcesi, en la perifèria de la gran ciutat, 
pot ser una sort, considera l’Ignasi, 
«perquè permet anar fent en silenci, 
sense voler ser el centre d’a tenció». 
També ell reconeix que la nostra és 
una «Església que potser aparent-
ment envelleix i es va reduint en nom-
bre de persones, però que al mateix 
temps, per gràcia de l’Esperit Sant, s’en-
forteix en la comunió i la senzi llesa».

Donant gràcies a Déu i amb tot el 
significat més ple de l’expressió, ens 
desitgem que sigui PER MOLT ANYS!

Una diòcesi adolescent Avui, Jornada 
Pontifícia 

pels 
Sants Llocs

AGENDAAGENDA

◗  Reunió dels bisbes de la Tarraco-
nense. Tindrà lloc demà dilluns 14 
setembre, a la tarda. Serà la prime-
ra reunió que fan, en aquesta oca-
sió en format telemàtic, després de 
trobar-se presencialment a la Ca-
sa de l’Església de Sant Feliu de 
Llobregat el passat 15 de juliol.

◗  Recés a la Casa de Betània. Diumen-
ge 20 de setembre, dirigit pel P. Joan 
Molina. msc. Més informació: Misio -
neras hermanas de Betania (c/ Bo-
navista, 37 - tel. 933 751 102 - Cor-
nellà de Llobregat).

14.  Dilluns (lit. hores: 4a setm.) [Nm 21,4-9 (o bé: 
Fl 2,6-11) / Sl 77 / Jo 3,13-17]. Exaltació de la Santa 
Creu.

15.  Dimarts [1Co 12,12-14.27-31a / Sl 99 / Jo 19,
25-27 (o bé: Lc 2,33-35)]. Mare de Déu dels Dolors; sant 
Nicodemes, mr.; santa Caterina de Gènova.

16.  Dimecres [1Co 12,31-13,13 / Sl 32 / Lc 7,31-
35]. Sant Corneli, papa (251-253), i sant Cebrià (Cipriano), 
bisbe de Cartago (249-258), mrs.; santa Edita, vg., prin-
cesa; beat Víctor III, papa (1086-1087).

17.  Dijous [1Co 15,1-11 / Sl 117 / Lc 7,36-50]. Sant 
Robert Bel·larmino (1542-1621), bisbe de Càpua i dr. de 
l’Església, cardenal (jesuïta); sant Pere Arbués, prev. i mr. 
a Saragossa; santa Coloma, vg. i mr. a Còrdova; santa 
Ariadna, mr.; santa Hildegarda, vg.

18.  Divendres [1Co 15,12-20 / Sl 16 / Lc 8,1-3]. Sant 
Josep de Cupertino (1603-1663), prev. franciscà con-
ventual, patró dels astronautes; sant Ferriol, mr.; santa 
Sofia, mr.; santa Irene, mr.

19.  Dissabte [1Co 15,35-37.42-49 / Sl 55 / Lc 8,4-
15]. Sant Feliu de Llobregat:  Santa Maria de Cervelló 
o del Socós, verge mercedària, de Barcelona (s. XIII); 
sant Gener (Jenaro), bisbe de Benavent i màrtir a Nàpols 
(s. IV).

20.  Diumenge vinent, XXV de durant l’any (lit. hores: 
1a setm.) [Is 55,6-9 / Sl 144 / Fl 1,20c-24.27a / Mt 20,
1-16a]. Sants Andreu Kim Taegon, prev., Pau Chong Ha-
sang i altres companys, mrs. a Corea (1839, 1846 i 1866); 
sant Eustaqui, l’esposa Teopista i els fills, mrs.; santa Càn-
dia o Càndida, vg. i mr.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

Inici de ministeri del bisbe Agusti
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◗  Lectura del libro del Eclesiástico 
(Eclo 27,30-28,7)

Rencor e ira también son detestables, el pecador 
los posee. El vengativo sufrirá la venganza del Se-
ñor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Per-
dona la ofensa a tu prójimo y, cuando reces, tus 
pecados te serán perdonados. 
  Si un ser humano alimenta la ira contra otro, 
¿cómo puede esperar la curación del Señor? Si 
no se compadece de su semejante, ¿cómo pide 
perdón por sus propios pecados? Si él, simple 
mortal, guarda rencor, ¿quién perdonará sus peca-
dos? 
  Piensa en tu final y deja de odiar, acuérdate de 
la corrupción y de la muerte y sé fiel a los manda-
mientos. Acuérdate de los mandamientos y no guar-
des rencor a tu prójimo; acuérdate de la alianza del 
Altísimo y pasa por alto la ofensa.

◗  Salmo responsorial (102)

R.  El Señor es compasivo y misericordioso, lento 
a la ira y rico en clemencia. 

◗  Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Romanos (Rom 14,7-9)

Hermanos: Ninguno de nosotros vive para sí mis-
mo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vi-
vimos para el Señor; si morimos, morimos para el 
Señor; así que, ya vivamos ya muramos, somos 
del Señor. Pues para esto murió y resucitó Cristo: 
para ser Señor de muertos y vivos.

◗  Lectura del santo Evangelio según san Mateo 
(Mt 18,21-35)

En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús le 
preguntó: «Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuán-
tas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete ve-
ces?» Jesús le contesta: «No te digo hasta siete 
veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto, 
se parece el reino de los cielos a un rey que quiso 
ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a 
ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil 
talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor 
mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus 
hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El 
criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba dicien-
do: “Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo”. Se 
compadeció el señor de aquel criado y lo dejó mar-
char, perdonándole la deuda. Pero al salir, el cria-
do aquel encontró a uno de sus compañeros que 
le debía cien denarios y, agarrándolo, lo estrangu-
laba diciendo: “Págame lo que me debes”. El com -
pañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: 
“Ten paciencia conmigo y te lo pagaré”. Pero él se 
negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara 
lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, que-
daron consternados y fueron a contarle a su señor 
todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le di-
jo: “¡Siervo malvado! Toda aquella deuda te la per-
doné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también 
tener compasión de tu compañero, como yo tuve 
compasión de ti?”. Y el señor, indignado, lo entregó 
a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo 
mismo hará con vosotros mi Padre celestial, si ca-
da cual no perdona de corazón a su hermano».

Diumenge XXIV de durant l’any (A)

En el parenostre sempre resem: Per-
dona les nostres culpes com nosal-
tres perdonem els nostres deutors. 

Però és fàcil perdonar? Si tenim en compte 
la insistència de Jesús sobre el perdó i la 
realitat de molts cristians incapaços de per-
donar ens adonarem com n’és de difícil el 
perdó. Per això Jesús a l’evangeli presenta 
el contrast entre aquell ministre que devia 
al rei deu mil milions (una quantitat fora 
mida) i el seu company que li devia uns 
quants diners (una menudesa). El primer 
demana: Tingueu paciència i us ho pagaré 
tot. I el rei, de bon cor, se’n compadí i li per-
donà el deute. Imaginem-nos l’alegria i la 
gratitud d’aquest ministre envers el rei. 
Semblaria que hauria d’estar disposat a 
condonar al seu company els pocs diners 
que li devia, però —diu l’evangeli— ell no 
en va fer cas i el va tancar a la presó fins 
que li pagués el deute. Les paraules del 
rei en assabentar-se de la conducta d’a quell 
mal ministre són molt clares: Que n’ets de 
mal home! Jesús ens vol fer veure que Déu 
ens perdona sempre ni que les nostres 
faltes siguin molt grans (com deu mil mi-
lions), i per tant nosaltres també hem de 
saber perdonar als nostres germans les 
seves ofenses que, per molt grosses que 
siguin, sempre són una menudesa en com-
paració amb el que Déu ens perdona.

Ja a l’AT trobem: Perdona als altres el 
mal que t’han fet, i Déu et perdonarà els 
pecats quan tu el preguis. L’home... que 
no s’ha compadit d’un home com ell ¿ara 
s’atreveix a pregar pels seus propis pe-
cats? Si fóssim conscients de tot el que 
ens perdona el Senyor no ens costaria tant 
perdonar els germans. Pau ens recorda 
que mentre vivim, vivim per al Senyor: hem 
d’intentar actuar com Crist i no recordar 
sempre els greuges. Jesús acaba dient: Ai-
xí farà amb vosaltres el meu pare celes tial 
si cadascú no perdona de tot cor el seu 
germà. La paraula de Jesús és clara: per-
donar de tot cor el nostre germà, oblidant 
les seves ofenses. I perdonar sempre com 
ho fa el nostre Pare.

Mn. Jaume Pedrós

«Perdoneu 
les nostres culpes 

com nosaltres 
perdonem...»

COMENTARI

◗  Lectura del llibre de Jesús fill de Sira 
(Sir 27,30-28,7)

És odiós irritar-se i guardar rancúnia, però el peca-
dor ho fa i no vol apaivagar-se. El venjatiu toparà 
amb la venjança del Senyor, que li demanarà comp-
te rigorós dels seus pecats. Perdona als altres el 
mal que t’han fet, i Déu et perdonarà els pe cats 
quan tu el preguis. L’home que s’irrita contra un al-
tre 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 obtin-
drà el perdó quan haurà pecat? Recorda la fi que 
t’espera i amainarà la teva enemistat; pensa en la 
mort, i guardaràs fidelment els manaments. Recor-
da’t dels manaments, i no seràs rancorós amb els al-
tres; pensa en l’aliança de l’Altíssim, i no tindràs en 
compte l’ofensa rebuda.

◗  Salm responsorial (102)

R.  El Senyor és compassiu i benigne, lent per al càs-
tig, ric en l’amor.

◗  Lectura de la carta de sant Pau als cristians 
de Roma (Rm 14,7-9)

Germans, cap de nosaltres no viu ni mor per a ell 
mateix: mentre vivim, vivim per al Senyor, i quan mo-
rim, 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.

◗  Lectura de l’Evangeli segons sant Mateu 
(Mt 18,21-35)

En aquell temps, Pere preguntà a Jesús: «Senyor, 
quantes vegades hauré de perdonar al meu ger-
mà el mal que m’haurà fet? Set vegades?» Jesús 
li respon: «No et dic set vegades, sinó setanta ve-
gades set. Per això passa amb el Regne del cel 
com amb un rei que va voler demanar comptes 
als qui ocupen els llocs de govern. Tot just comen-
çava, 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 a 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’escanya-
va dient-li: “Paga’m tot el que em deus.” L’altre se 
li llançà als peus i el suplicava: “Tingues pacièn cia 
i ja t’ho pagaré.” Ell no en va fer cas, i el va tancar 
a la presó fins que li pagués el deute. Els altres 
col·legues, en veure-ho, se n’entristiren molt i ana-
ren 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 po-
sà 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.


