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«Feliços vosaltres» 
Ens has creat perquè siguem feliços, Senyor. 
Ens has posat al cor un desig infinit de felicitat 
i amb desfici la cerquem, pertot i a tothora. 

Entre els dubtes i la foscor d’aquesta cerca, 
Jesús ens ha mostrat –amb la paraula i la vida– 
quin és l’únic camí que porta a la felicitat. 

I nosaltres, Senyor, agraïts per aquesta llum, 
hem omplert aquest camí de títols i honors... 
Però a l’hora de la veritat ens n’oblidem 
i ens estimem més de seguir els nostres... 

Per això et demanem, Pare, 
que obris el nostre cor al teu Esperit, 
perquè ens ompli de la seva llum i saviesa, 
i ens faci forts amb la seva fortalesa. 

Que ell ens ajudi a veure la felicitat del Regne, 
–aquesta plenitud de vida que ens has promès– 
i ens mogui a seguir l’únic camí 
que ens pot portar a la Vida que delegem. 

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu: En 
aquell temps, en veure Jesús les multituds, pujà a 
la muntanya, s’assegué i els deixebles se li 
acostaren. Llavors es posà a parlar i els instruïa 
dient:  

«Feliços els pobres en l’esperit: el Regne del cel 
és per a ells. Feliços els qui estan de dol: vindrà 
el dia que seran consolats. Feliços els humils: són 
ells qui posseiran el país. Feliços els qui tenen 
fam i set de ser justos: vindrà el dia que seran 
saciats. Feliços els compassius: Déu els compa-
dirà. Feliços els nets de cor: són ells els qui 
veuran Déu. Feliços els qui posen pau: Déu els 
reconeixerà com a fills. Feliços els perseguits pel 
fet de ser justos: el Regne del cel és per a ells. 

Feliços vosaltres quan, per causa meva, us ofendran, us perseguiran i escam-
paran contra vosaltres tota mena de calúmnies: alegreu-vos-en i feu festa, 
perquè la vostra recompensa és gran en el cel». [Mt 5,1-12] 

Salm responsorial 145 
R/. Feliços els pobres en l’esperit: el Regne del cel és per a ells. 



 

El Senyor fa justícia als oprimits, / dóna pa als qui tenen fam. / El Senyor 
deslliura els presos. R. 

El Senyor dóna la vista als cecs, / el Senyor redreça els vençuts. / El 
Senyor estima els justos; / el Senyor guarda els forasters. R. 

El Senyor manté les viudes i els orfes, / i capgira els camins dels injustos. 
/ El Senyor regna per sempre, / és el teu Déu, Sió, per tots els segles. R. 

L’EVANGELI PER A AVUI: Contingut inexhaurible 

Qui s’acosta una vegada i una altra a les benaurances de Jesús s’adona que el seu 
contingut és inexhaurible. Sempre tenen ressonàncies noves. Sempre hi trobem una 
llum diferent pel moment que estem vivint. Així «ressonen» avui en mi les paraules 
de Jesús. 

Feliços els pobres d’esperit, els qui saben viure amb poca cosa. Tindran menys pro-
blemes, estaran més atents als necessitats i viuran amb més llibertat. El dia que ho 
entenguem serem més humans. 

Feliços els mansos, els qui buiden el seu cor de violència i agressivitat. Són un regal 
per al nostre món violent. Quan tots ho fem, podrem conviure en veritable pau. 

Feliços els qui ploren en veure patir els altres. Són gent bona. Amb ells es pot cons-
truir un món més fratern i més solidari. 

Feliços els qui tenen fam i set de justícia, els qui no han perdut el desig de ser més 
justos ni la voluntat de fer una societat més digna. En ells hi anima el millor de l’es-
perit humà. 

Feliços els misericordiosos, els qui saben perdonar al fons del seu cor. Només Déu 
coneix la seva lluita interior i la seva grandesa. Ells són els qui ens poden acostar 
millor a la reconciliació. 

Feliços els qui mantenen el seu cor net d’odis, enganys i interessos ambigus. S’hi pot 
confiar per construir el futur. 

Feliços els qui treballen per la pau amb paciència i amb fe. Sense descoratjar-se da-
vant dels obstacles i dificultats, i cercant sempre el bé de tots. Els necessitem per 
reconstruir la convivència. 

Feliços els qui són perseguits per actuar amb justícia i responen amb mansuetud les 
injúries i les ofenses. Ells ens ajuden a vèncer el mal amb el bé. 

Feliços els qui són insultats, perseguits i calumniats per seguir fidelment la trajectò-
ria de Jesús. El seu patiment no es perdrà inútilment. 

Deformaríem, però, el sentit d’aquestes benaurances si no hi afegíssim alguna cosa 
que se subratlla en cadascuna. Amb belles expressions Jesús posa davant els seus 
ulls Déu com a garant últim de la benaurança humana. Els qui visquin inspirant-se 
en aquest programa de vida, un dia «seran consolats», «seran saciats de justícia», 
«aconseguiran misericòrdia», «veuran Déu» i gaudiran eternament al seu regne. 
[JOSÉ ANTONIO PAGOLA] 



 

Dissabte, 4 de febrer: Jornada de clausura del 
BICENTENARI DEL NAIXEMENT DEL P. JAUME CLOTET, CLARETIÀ, 

impulsor de la «Llengua de Signes Catalana» (LSC) 

Encara que el sepulcre del Venerable P. Jaume Clotet és al Santuari del Cor de Maria 
(al costat de l’altar de sant Josep), la figura de Clotet no té la coneixença —ni el re-
coneixement— que es mereix. En això sembla que, després de mort, continua amb 
la mateixa discreció amb què va actuar i viure al llarg de tota la seva vida.  

Jaume Clotet va néixer a Manresa el 24 de juliol de 1822. Els seus pares, Ramon i 
Gertrudis, eren tintorers. Estudià al col·legi dels Jesuïtes de Manresa, fins que l’any 
1835 van ser expulsats del país. Aleshores va continuar els estudis a Barcelona. Als 
17 anys comença els estudis de teologia al Seminari de Barcelona i més tard anirà al 
Seminari de Vic on  acabarà la carrera sacerdotal. El 1845 és ordenat sacerdot a 
Roma. Després és nomenat vicari de Castellfollit del Boix (1846), i dos anys més tard, 
rector de Civit, a la Segarra, tocant a la Conca de Barberà. 

El 16 de juliol, invitat per Antoni M. Claret, participa en la fundació dels Missioners 
Fills del Cor de Maria (Missioners Claretians). A partir d'aquest moment. es dedica a 
la predicació de Missions Populars, que haurà de compaginar amb càrrecs de res-
ponsabilitat dins la Congregació de Missioners. 
Va morir a Barcelona el 4 de febrer de 1898 a la Casa-Missió dels Claretians (Gràcia). 

 
Programa 
10.00 - Acte a la Sala Claret (xamfrà p. Claret amb c/ Nàpols) 
10.00 - Pregària inicial i obertura de l'acte. 
10.10 - «Aproximació a la figura del P. Jaume Clotet, claretià i pedagog de nens 

sords a Vic», xerrada a càrrec de Juan Carlos Martos, cmf, director del Centre 
d'Espiritualitat Claretiana (Vic) 

10.40 - Descans – cafè 
11.00 - Tràiler del reportatge documental «El Logos a les mans» dirigit per Pablo 

Navarro i produït per la Plataforma Audiovisual Espiell. 
11.15 - «Jaume Clotet, descobridor i descriptor de la llengua de signes catalana», 

xerrada a càrrec de Xavier Moral, cap de l’Àrea de Foment de la LSC a la Ge-
neralitat de Catalunya. 

11.45 - Descans 
12.00 - Eucaristia (Santuari del Cor de Maria, C/ Sant Antoni M. Claret, 47. Barcelona), 

presidida pel P. Carlos Sánchez, conseller general, delegat del P. General dels 
Claretians. Al final: ofrena i pregària davant del sepulcre del P. Clotet. 

13.00 - Ofrena a Fra Ponce de León i Juan de Pablo Bonet (Passeig de Sant Joan / 
Travessera). Organitza Casal del Sord. 

Tot serà interpretat en LSC 



 

Aquesta setmana ... 
Dilluns, 30 20.30 - Pregar la Paraula a CM 

Dimarts, 31 19.00 - Ioga, Harmonització Vital a ST 

Dimecres, 1/02 
09.00-12.30 - L’ASSISTENTA SOCIAL Arxiprestal 

      amb CITA PREVIA: 933 44 16 50 

Dijous, 2 Festa de Candelera-Dia de la Vida Consagrada. Hi haurà benedic-
ció de candeles a les 11:00 (ST) i a les 20:00 (CM) 

19.00 - Ioga, Harmonització Vital a ST 

Dissabte, 4 Cloenda de l’ANY CLOTET (En parlem a la pàgina anterior) 

Diumenge, 5 Presentació dels Nens batejats a la parròquia durant 2022 

EL P. JAUME CLOTET AMB ELS SORDS-MUTS 

A Mn. Jaume Clotet l’havien nomenat rector del poblet de Civit, a la Segarra. Un dia 
se li va presentar un home, bon cristià, amb un fill seu: «Us porto aquest jove que és 
sord-mut, perquè el confesseu i li doneu la comunió». I Mn. Jaume respongué: «Jo 
no sé entendre’m amb els sords-muts». «No en feu cas, digué el pare, ell ja sap con-
fessar-se». Efectivament, es varen entendre. 
Uns dies més tard, Mn. Clotet preguntà al pare: «Esteu segur que aquest noi ho entén 
tot?» «Seguríssim, digué el pare. Què voleu que li pregunti?» La prova va resultar 
perfecta. Davant aquest fet, Mn. Jaume es preguntà: «Si un home de pagès i sense 
estudis ha arribat a fer-se entendre d'un mut, per què no ho podria fer jo ...?» 
I es posà a estudiar les tècniques del llenguatge dels sords; així aprengué els signes i 
els gestos que li permetien de transmetre'ls la fe. A la seva biblioteca hi havia llibres 
francesos especialitzats. I a mesura que estudiava i practicava el llenguatge dels 
sords, va començar a anotar les configuracions manuals i els diferents gestos creant 
el que seria el primer diccionari de llengua de signes catalana. 
Més endavant, publicarà dos catecismes per a sords, un l’any 1866 i l’altre el 
1870. Durant tota la seva vida, a Vic i a Barcelona, els dedicà una atenció molt 
especial per oferir-los una bona educació humana i cristiana. 
El dia de la seva mort, el seu company claretià, el P. Josep Xifré, feia l'elogi del 
treball del P. Clotet al servei dels sords. D'altres testimonis ressalten també 
aquest tret: Amic d'atendre en els seus ministeris els humils i ignorants, es 
dedicà amb singular preferència a l'ensenyament del catecisme. Va estendre 
el seu zel als hospitals, a les presons i, amb especial amor, als sords.  Darre-
rament s’ha estudiat i valorat molt la seva obra didàctica en favor de la llengua 
del signes per als sords. 

Parròquia del Cor de Maria: P. Claret, 45-47 —Tlf. 93 458 60 76 
Parròquia de Sant Tomàs d’Aquino: Despatx: Ptge. Alió 8 —Tlf. 93 457 06 81 
Comunitat dels Claretians: 93 476 68 34 


