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« La sal i la llum» 

Just després d’haver proclamat les Benaurances 
vau declarar, Senyor, que els vostres seguidors 
eren la sal de la terra i la llum del món: 
no una sal o una llum qualsevol entre d’altres, 
sinó «la» sal i «la» llum que el món espera. 

No era, certament, una declaració honorífica 
sinó la conseqüència del fet de seguir-vos. 
Només quan compartim el vostre esperit 
que és l’esperit de les Benaurances 
podrem ser la sal i la llum que voleu que siguem. 

Per això us demanem, humilment, Senyor, 
—no que ens feu sal gustosa i llum esplèndida— 
sinó que ens doneu generós el vostre Esperit 
que ens faci decidits a l’hora de seguir-vos. 

Feu-nos tastar el gust de la vostra presència 
perquè donem gust i sentit al nostre entorn. 
Veniu dins nostre, Vós que sou la Llum 
perquè siguem llum per als nostres germans 

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu: 

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: 
«Vosaltres sou la sal de la terra. Si la sal ha perdut 
el gust, ¿amb què la tornarien salada? No serà 
bona per a res. La llençaran al carrer i que la gent 
la trepitgi. 

Vosaltres sou la llum del món. Un poble dalt d’una 
muntanya no es pot amagar. Tampoc, quan algú 
encén un llum, no el posa sota una mesura, sinó en 
un lloc alt, i fa llum a tots els qui són a casa.  

Igualment ha de resplendir la vostra llum davant 
la gent. Llavors, en veure el bé que heu obrat, 
glorificaran el vostre Pare del cel». [Mt 5,13-16] 

Salm responsorial 111 

R/. L’home just és llum / que apunta en la fosca  

L’home just, compassiu i benigne, / és llum que apunta en la fosca. / Sortós 
l’home que presta de bon grat, / que disposa a consciència els seus afers. 
R. 



 

El just no caurà mai, / i deixarà un record inesborrable. / Viu sense por 
de les males noves, / se sent ferm confiant en el Senyor. R. 

Té el cor incommovible, res no tem, / reparteix el que té, ho dóna als 
pobres, / la seva bondat consta per sempre, / pot alçar el front amb dig-
nitat. R. 

L’EVANGELI PER A AVUI: Si la sal es torna insípida… 

Pocs escrits poden sacsejar avui el cor dels creients amb tanta força com el petit 
llibre de Paul Evdokimov, L’amor boig de Déu. Amb fe ardent i paraules de foc, el 
teòleg de Sant Petersburg posa al descobert el nostre cristianisme rutinari i satisfet. 

Així veu P. Evdokimov el moment actual: «Els cristians han fet tot el possible per 
esterilitzar l’evangeli; es diria que l’han submergit en un líquid neutralitzant. S’es-
morteeix tot allò que impressiona, supera o inverteix. Convertida així en una cosa 
inofensiva, aquesta religió aplanada, prudent i raonable, l’home no pot sinó vomitar-
la». D’on procedeix aquest cristianisme inoperant i esmorteït? 

Les crítiques del teòleg ortodox no s’aturen en qüestions secundàries, sinó que 
apunten a allò essencial. L’Església apareix als seus ulls no com «un organisme viu 
de la presència real de Crist», sinó com una organització estàtica i «un lloc d’auto-
nutrició». Els cristians no tenen sentit de la missió, i la fe cristiana «ha perdut estra-
nyament la seva qualitat de ferment». L’evangeli viscut pels cristians d’avui «només 
troba la total indiferència». 

Segons Evdokimov, els cristians han perdut contacte amb el Déu viu de Jesucrist i es 
perden en disquisicions doctrinals. Es confon la veritat de Déu amb les fórmules dog-
màtiques, que en realitat només són «icones» que conviden a obrir-nos al Misteri 
sant de Déu. El cristianisme es desplaça cap a allò exterior i perifèric, quan Déu ha-
bita en allò profund. 

Aleshores es busca un cristianisme rebaixat i còmode. Com deia Marcel More, «els 
cristians han trobat la manera de seure, no sabem com, de manera confortable a la 
creu». S’oblida que el cristianisme «no és una doctrina, sinó una vida, una encarna-
ció». I quan a l’Església ja no hi brilla la vida de Jesús, amb prou feines es constata 
cap diferència amb el món. L’Església «es converteix en mirall fidel del món», a qui 
ella reconeix com a «carn de la seva carn». 

Molts reaccionaran, sens dubte, posant matisos i objeccions a una denúncia tan con-
tundent, però és difícil no reconèixer el fons de veritat cap al que apunta Evdokimov: 
a l’Església hi falta santedat, fe viva, contacte amb Déu. Manquen sants que escan-
dalitzin perquè encarnen «l’amor boig de Déu», falten testimonis vius de l’evangeli 
de Jesucrist. 

Les pàgines ardents del teòleg rus no fan sinó recordar les de Jesús: «Vosaltres sou 
la sal de la terra. Si la sal perd el gust, amb què la tornaran salada? Ja no és bona per 
a res, sinó per a llençar-la fora i que la gent la trepitgi». [JOSÉ ANTONIO PAGOLA] 



 

Els tres projectes de «Mans Unides» (2023) 
per a l’arxidiòcesi de Barcelona 

Tots recordarem la campanya anual de solidaritat que Mans Unides organitza 
a primers de febrer. Campanyes com aquestes ens obliguen a posar en pràc-
tica aquell principi pràctic de solidaritat que ens diu que ben sovint la manera 
més pràctica i senzilla d'ajudar els qui ho necessiten, és ajudar els que els 
estan ajudant.  

Doncs bé, aquests dies recordem l’ajuda formidable que arreu del món fa l'or-
ganització eclesial Mans Unides, que ve a ser com Càritas però a nivell inter-
nacional. Son d’aquelles organitzacions que inspiren confiança perquè els qui 
hi col·laboren acostumen a ser persones «amb vocació» que van buscant el 
servei per als necessitats i no pas prebendes i grans sous per embutxacar-se. 

A l’església, als llocs habituals trobareu informació més detallada i també la 
manera concreta d’ajudar. 

1) Projecte a Doiso, South Omo, Etiòpia: Millora de l'accés a l'educació infantil 
per a nens vulnerables A DOISO. Import Total: 90.810 € 

La Congregació Caputxina, demana la col·laboració de Mans Unides per a la cons-
trucció i l'equipament d'una escola pre-escolar per a 200 alumnes, dins del recinte 
de l'Església Catòlica de Doiso: consta d'un bloc de 228 m²  de 3 aules i un bloc de 37 
m²  per a despatx i magatzem. També, s’hi construiran 8 latrines (4 per a nenes i 4 
per a nens) per a cobrir les necessitats sanitàries. Mans Unides contribuirà amb 89% 
del cost total del projecte i el soci local amb el 11% restant, cobrint part de l'equipa-
ment, personal, formació inicial de professors i despeses administratives. 

2) Projecte a Ajmer, Rahastan, Índia: Programa per afavorir el progrés de les do-
nes de 16 poblats a Ajmer (índia). Import total: 148.921,00 € 

Aquest nou projecte, de dos anys de durada, millorarà la producció de llet de cabra, 
la situació nutricional de les dones, i l'accés a programes i beneficis oficials, tot això 
a través de bancs de cabres, programes de formació en maneig pecuari, centres mo-
del d'alimentació i cria de bestiar, campaments de vacunació, enfortiment d'orga-
nitzacions de productors, etc. . Es posarà l'accent en la importància de la salut de la 
dona, facilitant-los l'accés. El projecte beneficiarà directament 3.473 dones. Mans 
Unides aporta el 88% del cost total i la contribució local suposa un 12%. 

3) Promoció de la salut mental comunitària en context de post pandèmia a Huan-
cavelica, Perú. Import total: 85.213,00 € 

El projecte busca contribuir a l'exercici del drets de les dones i infants a una vida 
lliure de maltractaments, a través d’activitats de prevenció de la violència  de gènere 
i contra els infants i programes de capacitació sobre salut mental comunitària i 
acompanyament socioemocional. El soci local IPEDEHP compta amb una experiència 
de més de 36 anys. Mans Unides contribuirà amb el 85% del pressupost.  L'aportació 
local serà el 15% restant. El projecte beneficiarà directament prop de 2.500 persones 
i indirectament unes 7.000. 



 

Aquesta setmana ... 

Diumenge, 5 11.45 -  presentació al Senyor, a la Mare de Déu i a la comuni-
tat de nens/es batejats a la parròquia l’any 2022 

Dilluns, 6 20.30 - Pregar la Paraula a CM 

Dimarts, 7 19.00 - Ioga, Harmonització Vital a ST 

Dimecres, 8 
09.00-12.30 - L’ASSISTENTA SOCIAL Arxiprestal 

           amb CITA PREVIA: 933 44 16 50 

Dijous, 9 19.00 - Ioga, Harmonització Vital a ST 

Dissabte, 11 Mare de Déu de Lourdes- Jornada mundial dels Malalts 

Diumenge, 12 Festa de Santa Eulalia- patrona de la ciutat 
Diumenge de MANS UNIDES - Fam del món. 

Intenció de pregària del papa per al febrer: 
les parròquies 

«Preguem perquè les parròquies, posant la comunió, la comunió de 
la gent, la comunió eclesial, en el centre, siguin cada vegada més co-

munitats de fe, de fraternitat i d'acollida als més necessitats.» 

Cada més la intenció de pregària va acompanyada d’un vídeo, en què el papa co-
menta el sentit de la pregària proposada. Aquest mes el papa va afegir aquest sim-
pàtic comentari 

⎯ «A vegades penso que hauríem de posar en les parròquies, a la porta, un 
cartell que digui “Entrada lliure”. 

⎯ Les parròquies han de ser comunitats pròximes, sense burocràcia, centrades 
en les persones i on trobar el regal dels sagraments. 

⎯ Han de tornar a ser escoles de servei i generositat, amb les seves portes 
sempre obertes als exclosos. I als inclosos. A tots. 

⎯ Les parròquies no són un club per a uns pocs, que donen una certa perti-
nença social. 

⎯ Si us plau, siguem audaços. 
⎯ Replantegem-nos tots l'estil de les nostres comunitats parroquials.» 

Els qui vulguin veure el vídeo, el tenen a https://thepopevideo.org/?lang=es  

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 

https://thepopevideo.org/?lang=es

