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A la primera lectura de la Missa d’aquest 
diumenge, el profeta Sofonies, en temps 
del profeta Jeremies, set-cents anys 
abans de Crist, denunciava els pecats de 
la societat de la seva època, especial- 
ment l’orgull i la prepotència, dels quals 
neixen la incredulitat, la manca de con-
fiança, la rebel·lió, la perfídia. Valors del 
món que porten a la idolatria i als pecats  
contra el proïsme, i això, aquell profe-
ta no ho podia suportar; i assenyalava 
també els veritables culpables: la socie- 
tat civil, els ministres i els prínceps, els 
jutges i els negocis; i en l’àmbit religiós,  
els sacerdots i els falsos profetes. Aquests  
pecats seran la causa del «Dia de Jah-
vé», en què la ira de Déu caurà sobre els  
homes i farà justícia a la terra. Però d’a-
questa ira se n’escaparan els humils, els 
pobres; és a dir, els qui hagin estat fidels a  
la confiança en Déu, al comportament se- 
gons la seva llei, a l’autèntica esperança.

Si pensem en això que passava en temps  
dels profetes, ens sembla molt diferent 
la situació de la societat actual? La his-
tòria sempre es repeteix, però Déu ha il-
luminat la història i la vida humana i ha 
vingut al món a salvar-nos de nosaltres 
mateixos. 

Avui dia es parla molt de valors, des del 
món de l’economia fins a l’educació i 
fins i tot a la política. Però sabem que hi 
ha uns «valors» que no es cotitzen avui 
dia, que no estan de moda, encara que 
en realitat mai no ho han estat. Són els 
valors de l’Evangeli, que no tenen res a 
veure amb els del món, que no es po-
den comprar ni vendre, són perennes, 
són eterns, perquè són els valors de Déu.  
I malauradament podríem dir que, sovint,  
són considerats per molts com una de-
bilitat, com una desgràcia, encara que 
en realitat són els que ens ofereixen la 

veritable felicitat. Jesús ens en parla en 
el seu sermó de la muntanya, en el ser-
mó de les benaurances.

Un dia Jesús, prop del llac de Tiberíades, 
va aplegar els seus deixebles i seguidors i 
els va dir unes paraules tan noves i estra- 
nyes que fins i tot continuen sorprenent- 
nos ara a nosaltres.

Va anomenar feliços i benaurats, no als 
que en aquest món tenen de tot, sinó als 
pobres en l’esperit, els que ploren, els hu-
mils, els nets de cor, els que posen pau, 
els misericordiosos, els perseguits. 

Aquests són els autèntics valors de l’E-
vangeli, i ens hauríem de preguntar per 
què no som capaços d’adquirir aquests 
valors, més encara, d’invertir-hi tots els 
nostres esforços per aconseguir-los, sa-

Llac Tiberíades

bent que el seu benefici és ser feliços, ser 
benaurats? És el que Jesús ens proposa 
avui a l’Evangeli, afegint: «Alegreu-vos-en  
i feu festa, perquè la vostra recompensa 
és gran en el cel» (Mt 5,12). Perquè només 
podrem arribar a ser feliços i benaurats  
de debò quan aconseguim entendre i  
acceptar aquest missatge de les «Be- 
naurances». 

I és que Déu és així. Ell és l’únic veritable- 
ment humil i per això plenament feliç i be- 
naurat. Ell que «essent ric, es va fer pobre 
per vosaltres, perquè us enriquíssiu amb 
la seva pobresa» (2Cor 8,9). Ell ens ha en-
riquit amb la seva humilitat, amb la seva 
pobresa, amb la seva pau i la seva mise-
ricòrdia. Aquests són els valors de Déu.  
Preguntem-nos avui cadascú de nosal-
tres quins són els valors que ens mouen 
i que són presents a la nostra vida.

Els veritables valors
CARTA DOMINICAL  † SALVADOR CRISTAU I COLL

Bisbe de Terrassa
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ENTREVISTA

ISAURA SANTOS

El 2009, sor Isaura Marcos, religiosa 
clarissa al Monestir de Pedralbes de 
Barcelona, va començar un treball fo-
togràfic dins del monestir, on transcor- 
re la seva vida, que s’ha convertit en la  
font d’inspiració per dur a terme els 
seus treballs, basats en la natura i l’en- 
torn, prescindint de retocs d’imatges, 
en els quals queden reflectides la seva  
creativitat i espontaneïtat i les seves  
inimaginables possibilitats artístiques. 
Recentment, ha publicat En la teva 
llum / En tu luz (Viena Edicions), on plas- 
ma les fotografies que acompanyen 
els poemes de David Jou.

Com neix la teva vocació fotogràfi
ca?
A partir d’un DVD amb fotografies que 
vaig fer el 2011 amb motiu del 8è Cen-
tenari de la Fundació de Clara d’Assís, 
seduïda per la màgia del Càntic de les 
criatures de sant Francesc d’Assís. Per 
a mi, la fotografia és contemplació, la 
meva manera d’expressar l’admiració 
i l’agraïment per la Creació segons el 
carisma de Francesc i Clara d’Assís.

Per què les imatges t’ajuden a posar 
te en contacte amb Déu?
Aquest camí ha propiciat un creixe-
ment personal que, en observar les 
moltes vides que s’entrecreuen en l’in- 
terior d’aquest Monestir de Pedralbes,  
per mitjà de la cerca, l’exploració i la 
seva plasmació a través de la fotogra- 
fia, m’ha permès desenvolupar un tre-
ball artístic; de tal manera que aques-
ta contemplació esdevé en pregària, 
en descobrir tota la bellesa present en 
el microcosmos que batega entre les 
parets d’aquest recinte.

Les teves fotos reflecteixen el caris
ma franciscà?
A través de la fascinació per petits de- 
talls de bellesa: quelcom petit, senzill, 
quotidià, un microcosmos apassio-
nant…, la bellesa s’impregna d’espiri-
tualitat. Experimento amb els reflexes i 
altero la realitat amb objectes recicla- 
bles que vaig trobant: gots, taps, culle- 
res… Són fotos naturals, plasmades des  
de la contemplació.

Òscar Bardají i Martín

Reflectir la fe
En una festa major de l’estiu passat,  
en una població petita, els joves n’as- 
sumiren el pes de l’organització. Jo-
ves del poble que hi viuen tot l’any i 
joves que hi passen l’estiu. Uns dies  
abans, un dels avis, un vespre els hi di- 
gué: «Aquesta activitat que enceta-
reu ben aviat és important. De vega-
des sembla com si el més rellevant 
que poden fer un noi o una noia sigui 
allò que realitza a l’escola professio-
nal o a la universitat. No hi ha dubte 
que, només això, ja ho és prou. Però 
considero que no és suficient. Els nois 
i les noies, arreu —a l’escola, però so-
bretot, en el lleure— heu de tenir ini-
ciativa, heu de crear projectes i heu 
d’esforçar-vos per dur-los a terme. 
Tot plegat, al capdavall, perquè heu  
d’aprendre a viure la vostra vida.  
I viure la vida significa que cadascú 
es preocupa d’alguna cosa més que 
de si mateix; significa que cadascú 
és capaç de col·laborar amb els al-
tres, d’aportar les seves capacitats a 
una realització que serà obra de tots. 
Viure significa esforçar-se a millorar 
i fer-ho al costat dels altres. 

També fan importants les activi-
tats que esteu iniciant: fer anar enda- 
vant amb il·lusió allò que veritable-

Cercar ocasions per servir
ment us interessa. Només és capaç 
de viure feliç aquella persona que po- 
sa il·lusió en coses concretes. Després,  
si no li surten perfectes, sabrà tirar-ne  
endavant d’altres que li sortiran millor.  
Però sempre tindrà aquest esperit tan  
important de preocupar-se d’allò 
que l’estimula i que està al seu abast. 
Aquest esperit s’ha de mantenir tota  
la vida.

Aneu construint el que té més im-
portància en una persona: el seu estil 
de treball i de vida, un estil que ha de 
ser exigent, rigorós, seriós; però, tam-
bé, amable, joiós, respectuós; un es-
til que concentri tot allò que fa més 
agradable la convivència humana.  
Els qui sou creients, una bona ocasió per  
treballar pel proïsme, per testimoniar  
el dir i el fer de Jesús. Que aquestes  
festes no siguin només per fer gresca,  
que no us acontenteu amb fer xerino- 
la, que no en tingueu prou amb pas-
sar-vos-ho bé. Que siguin ocasió per  
créixer, per ser més persones i més lliu- 
rades als altres, per fer servei a la co- 
munitat». «Allà, a la presència del  
Senyor, el vostre Déu, mengeu l’àpat sa- 
grat i feu festa amb les vostres famí- 
lies, agraint al Senyor, el vostre Déu, que  
hagi beneït el vostre treball» (Dt 12,7). 

GLOSSA  ENRIC PUIG JOFRA , SJ

Las onzas de amor  
y el discernimiento

En el «himno a la caridad» de la carta  
a los corintios, san Pablo subraya que  
si «tuviera fe como para mover mon- 
tañas, pero no tengo amor, no sería na- 
da. Si repartiera todos mis bienes en- 
tre los necesitados; si entregara mi  
cuerpo a las llamas, pero no tengo  
amor, de nada me serviría» (1Cor 13,2-3).

Encontramos un eco en san Fran-
cisco de Sales que tan solo dos días 
antes de su muerte decía: «El amor 
es lo que da valor a nuestras obras. 
Os digo más aún: una persona que 
sufre el martirio por Dios con una on-
za de amor, merece mucho, pues la 
vida es lo más que se puede dar; pe-
ro si hay otra persona que sólo sufre  
un golpe con dos onzas de amor ten- 
drá mucho más mérito, porque la  
caridad y el amor son los que dan 
el valor a nuestras obras». El Papa lo 
evocaba en su Carta Apostólica To-

tum Amoris Est escrita recientemente 
en conmemoración del IV Centena- 
rio de la muerte de san Francisco de  
Sales.

En esta bella carta, «Todo pertenece  
al amor», podemos recoger la heren-
cia espiritual legada por el santo. San  
Francisco había redescubierto el cri-
terio del discernimiento en el amor a  
Dios y a los hermanos: «Es importan - 
te no olvidarlo nunca, para evitar peli- 
grosas desviaciones. En otras pala- 
 bras, quien presume de elevarse ha-
cia Dios, pero no vive la caridad con el 
prójimo, se engaña a sí mismo y a los  
demás».

Que la «Virgen Negra» de París, ante  
la que oraba san Francisco, nos ayude  
a responder con un intenso amor a  
Cristo y a encontrarlo en los hermanos,  
«en el corazón de cada mujer y hom-
bre».

LEX OR ANDI ,  LEX CREDENDI

HNA. M. DE LOS ÁNGELES MAESO ESCUDERO
Franciscana de los Sagrados Corazones

   

Lectures 
de la missa 
diària  
i santoral

Intencions del Sant Pare  
per al mes de febrer

Preguem perquè les parròquies, po-
sant la comunió en el centre, siguin  
cada vegada més comunitats de fe,  
fraternitat i acollida pels més ne-
cessitats.

30. K Dilluns (lit. hores: 4a setm.) 
[He 11,32-40 / Sl 30 / Mc 5,1-20]. Santa 
Martina, vg. i mr.; sant Adelelm (Les-
mes), bisbe de Burgos (benedictí, 
s. XI); santa Jacinta de Mariscotti, 
vg. terciària franciscana; sant Mu-
cià-Maria Wiaux, rel. La Salle.

31.  Dimarts [He 12,1-4 / Sl 21 / Mc 5, 
21-43]. Sant Joan Bosco (1815-1888), 
prev. de Torí, fund. congregacions 
salesianes (SDB), patró del cinema; 
santa Marcel·la, viuda.

1. K Dimecres [He 12,4-7.11-15 / Sl 102 / 
Mc 6,1-6]. Sant Cecili, bisbe de Gra-
nada i mr.; sant Brígida d’Escòcia, 
vg.; beates Maria-Anna Vaillot i Otí-
lia Baumgarten, rel. paüles.

2.  Dijous [Ml 3,1-4 (o bé: He 2,14-18) /  
Sl 23 / Lc 2,22-40 (o bé: Lc 2,22-32)].  
Presentació del Senyor, antigament  
Purificació de Maria, i popularment  
la Candelera (pel ritu de la llum). Ma- 
re de Déu patrona dels cerers i dels 
electricistes; altres advocacions  
marianes: Candela (Valls), Cande la- 
ria (Tenerife), Ajuda (Barcelona), Ca- 
lle (Palència)…; sant Corneli, bisbe.

3. K Divendres [He 13,1-8 / Sl 26 / Mc 6, 
14-29]. Sant Blai, bisbe de Sebaste 
(Armènia) i mr. (s. IV), invocat pel mal  
de coll; sant Anscari (Òscar), bisbe 
d’Hamburg (†865), originari de les 
Gàl·lies i evangelitzador d’Escandi- 
nàvia. Santa Claudina Thévenet, vg. 
fund. rel. Jesús-Maria (RJM); sant 
Francesc Blanco i companys, mrs. al  
Japó; beat Esteve Bellesini, prev. 
agustinià; beat Joaquim de Siena, 
rel. servita.

4. K Dissabte [He 13,15-17.20-21 / Sl 22 /  
Mc 6,30-34]. Sant Andreu Corsini 
(†1373), bisbe (carmelità). Sant Joan 
de Brito, prev., i beats Rodolf Acqua- 
viva, prev., i companys, Francesc 
Pacheco, Carles Spínola, prevs., i 
companys, Jaume Berthieu, prev., 
i Lleó-Ignasi Magin, prev., i com-
panys, jesuïtes, mrs. Sant Gilbert 
(1083-1189), monjo anglès i fund.; 
santa Joana de Valois (†1505), prin- 
cesa francesa i fund.; santa Caterina  
de Ricci, vg. dominicana; sant Jo-
sep de Leonessa, prev. caputxí.

5. K † Diumenge vinent, V diumen 
ge de durant l’any (lit. hores: 1a 
setm.) [Is 58,7-10 / Sl 111 / 1Co 2,1-5 /  
Mt 5,13-16]. Sant Àgata o Àgueda, vg. 
i mr. siciliana (s. III), 
patrona de les dones 
d’Aragó. Santa Cala-
manda, vg. i mr., pa-
trona de Calaf.
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Lectura de la profecia de Sofonies  
(So 2,3;3,12-13)

Busqueu el Senyor, tots els humils del país que  
compliu els seus preceptes; busqueu la bon-
dat, busqueu la humilitat. Potser així queda-
reu protegits el dia rigorós del Senyor. Deixa- 
ré en el teu país un poble humil i pobre.
  La resta d’Israel buscarà refugi en el nom  
del Senyor. No faran injustícies ni mentiran, 
no tindran una llengua enganyadora. Podran  
pasturar i reposar sense que els inquieti 
ningú.

Salm responsorial (145)

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

El Senyor fa justícia als oprimits, / dona pa als  
qui tenen fam. / El Senyor deslliura els pre-
sos. R.

El Senyor dona la vista als cecs, / el Senyor re- 
dreça els vençuts. / El Se nyor estima els jus-
tos; / el Senyor guarda els forasters. R.

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

Lectura de la primera carta de sant Pau  
als cristians de Corint (1Co 1,26-31) 

Germans, mireu qui sou els qui heu estat cri-
dats: als ulls dels homes, sou pocs els instruïts,  
sou pocs els poderosos o de família noble.  
Déu, per confondre els savis, ha escollit els qui  
el món té per ignorants; per confondre els forts,  
ha escollit els qui el món té per dèbils i els 
qui, als ulls del món, són gent de classe baixa,  
gent de qui ningú no fa cas; per destituir els 
qui són alguna cosa, ha escollit els qui no va- 
len per a res; així ningú no pot gloriar-se da-
vant Déu. 
  Però vosaltres, per obra de Déu, teniu en 
Jesucrist tot el que sou, ja que Déu ha fet d’ell 
la nostra saviesa, la nostra justícia, la nostra 
santedat i la nostra redempció, perquè, tal 
com diu l’Escriptura, «si algú es gloria, s’haurà  
de gloriar del Senyor».

  Lectura de l’Evangeli segons sant Mateu  
(Mt 5,1-12a)

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 compadirà. 
  Feliços els nets de cor: són ells els qui veu-
ran Déu. Feliços els qui posen pau: Déu els  
reconeixerà com a fills. Feliços els perse- 
guits pel fet de ser justos: el Regne del cel  
és per a ells. Feliços vosaltres quan, per 
causa meva, us ofendran, us perseguiran i  
escamparan contra vosaltres tota mena  
de calúmnies: alegreu-vos-en i feu festa, per- 
què la vostra recompensa és gran en el  
cel.»

Lectura de la profecía de Sofonías  
(So 2,3;3,12-13)

Buscad al Señor los humildes de la tierra, los 
que practican su derecho, buscad la justicia,  
buscad la humildad, quizá podáis resguar-
daros el día de la ira del Señor. Dejaré en ti un 
resto, un pueblo humilde y pobre que busca- 
rá refugio en el nombre del Señor. 
  El resto de Israel no hará más el mal, no 
mentirá ni habrá engaño en su boca. Pasta-
rán y descansarán, y no habrá quien los in-
quiete.

Salmo responsorial (145)

R.  Bienaventurados los pobres en el espíritu,  
porque de ellos es el reino de los cielos.

El Señor mantiene su fidelidad perpetua- 
mente, / hace justicia a los oprimidos, / da  
pan a los hambrientos. / El Señor liberta a los  
cautivos. R.

El Señor abre los ojos al ciego, / el Señor ende- 
reza a los que ya se doblan, / el Señor ama a  
los justos. / El Señor guarda a los peregrinos. R.

Sustenta al huérfano y a la viuda / y trastor na 
el camino de los malvados. / El Señor reina  
eternamente, / tu Dios, Sión, de edad en edad. R.

Lectura de la primera carta del apóstol  
san Pablo a los Corintios (1Cor 1,26-31)

Fijaos en vuestra asamblea, hermanos: No hay  
en ella muchos sabios en lo humano, ni mu-
chos poderosos, ni muchos aristócratas; sino  
que lo necio del mundo lo ha escogido Dios 
para humillar a los sabios, y lo débil del mun-
do lo ha escogido Dios para humillar lo po-
deroso. Aún más, ha escogido la gente baja 
del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta,  
para anular a lo que cuenta, de modo que 
nadie pueda gloriarse en presencia del Se-
ñor. 
  A él se debe que vosotros estéis en Cristo 
Jesús, el cual se ha hecho para nosotros sa-
biduría de parte de Dios, justicia, santificación  
y redención. Y así —como está escrito—: «el 
que se gloríe, que se gloríe en el Señor».

  Lectura del santo Evangelio según  
san Mateo (Mt 5,1-12a)

En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al  
monte, se sen tó y se acercaron sus discípulos;  
y, abriendo su boca, les enseñaba diciendo:  
«Bienaventurados los pobres en el espíritu, por- 
que de ellos es el reino de los cielos. Bienaven- 
turados los mansos, porque ellos heredarán la  
tierra. Bienaventurados los que lloran, porque  
ellos serán consolados. Bienaventurados los 
que tienen hambre y sed de la justicia, porque  
ellos quedarán saciados. Bienaventurados los  
misericordiosos, porque ellos alcanzarán mi- 
sericordia. Bienaventurados los limpios de co- 
razón, porque ellos verán a Dios. Bienaventura- 
dos los que trabajan por la paz, porque ellos  
serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados  
los perseguidos por causa de la justicia, porque  
de ellos es el reino de los cielos. Bienaventu-
rados vosotros cuando os insulten y os persi-
gan y os calumnien de cualquier modo por mi  
causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra  
recompensa será grande en el cielo».

DIUMENGE IV DE DUR ANT L’ANY COMENTARI

Si volem fer un bon resum sobre què deia i feia Jesús, el  
trobarem a les Benaurances. I sabrem que Jesucrist ens 
vol feliços, alegres i ben disposats per estimar i servir els  
germans; gaudint de tot el que som, tenim i podem rea-
litzar i compartir amb els altres.

Però el projecte de vida que el Senyor ens ofereix sovint  
contrasta amb tot el que ens ofereix el nostre món, que 
proclama feliços els rics, els assaciats, els burletes, els 
triomfadors, la gent considerada, els que poden lluir les 
seves habilitats, els que estan de moda, els que es poden  
permetre tota mena de capricis. Encara que també s’ha 
dit: «és tan pobre que només té diners». Té de tot, però no  
té pau, ni amor, ni amics veritables, ni ha trobat un bon 
sentit a la seva vida.

El camí de la felicitat passa per l’acceptació d’un ma-
teix, dels altres i de Déu. Implica estimar i sentir-se estimat,  
valorant molt més les persones que els béns que es pu-
guin tenir. Implica descobrir que la veritable felicitat no la 
donen les coses materials, sinó la riquesa de l’amor que  
hi pot haver a l’interior de cadascú.

El projecte de vida que Jesús ens ofereix és coherent 
amb tota la seva doctrina i la seva vida. Ell es fa pobre,  
humil, generós i comunicador d’amor i misericòrdia; neix 
pobrament, viu amb gran simplicitat i estima fins a do-
nar la seva vida per amor, despullat a la creu.

Ja deien els profetes: «Busqueu el Senyor tots els hu-
mils del país que compliu els seus preceptes; busqueu 
la bondat, busqueu la humilitat… un poble humil i pobre  
buscarà refugi en el nom del Senyor».  

Seguint-lo a Ell, aquells que segons els criteris del nostre  
món són els més afavorits, passen a segon terme. Els que  
estan massa satisfets d’ells mateixos per les coses ma-
terials que poden tenir, i que potser han pogut aconse-
guir amb el seu treball i esforç, no seran els més valorats  
pel Senyor.

Jesús centra la seva atenció en els pobres, els humils,  
els qui tenen fam, els qui ploren, els rebutjats pels homes,  
els que posen pau, els compassius, els nets de cor i, fins  
i tot, els perseguits pel fet de ser justos. D’ells és el Regne  
del cel.

Els cristians tenim una missió: proclamar les Benauran- 
ces des de la credibilitat i coherència de la nostra vida.

Jesús ens vol  
feliços

MN. JOSEP SERRA I COLOMER
Canonge de la Catedral de Barcelona
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com altres pobles del bisbat. Mn. Fidel  
Catalán, vicari general, presidí la Mis-
sa concelebrada per diversos preve-
res, amb participació de Mn. Josep M. 
Sancho, diaca encarregat de la cura  
pastoral de la parròquia.

Terrassa acull la trobada interdio
cesana de diaques. El dissabte 21 de 
gener, Terrassa ha acollit enguany la 
tradicional trobada de diaques de les  
diòcesis de Barcelona, Terrassa i Sant  
Feliu de Llobregat amb motiu de la 
festa de sant Fructuós i els seus dia-
ques, sant Auguri i sant Eulogi. També  
hi participaren els candidats al dia-
conat, així com les seves esposes.  
A les 12 h, el bisbe Salvador presidí la  
Missa a la Catedral. Seguí un dinar de 
germanor i, a la tarda, varen gaudir 
d’una visita guiada a les Esglésies de 
Sant Pere, la Seu d’Egara.

Cursets de Cristiandat organitza 
una trobada amb la Gna. Glenda. 
El dissabte 21 de gener, Cursets de 

VIDA DIOCESANA

Agenda
Aquest diumenge 29. Trobada dio-
cesana de religiosos al Centre Borja 
de Sant Cugat del Vallès amb motiu 
de la XXVII Jornada de la Vida Consa- 
grada. A les 17 h, conferència de la 
Gna. Teresa Rofes OCD: «Reptes per 
la vida consagrada avui». Col·loqui. 
A les 19 h, Vespres presidides pel bis-
be Salvador.

Dilluns 30, a les 11 h. Trobada de for-
mació per als preveres joves.

Del 29 de gener al 4 de febrer. Exer-
cicis espirituals per als seminaristes 
de la diòcesi a Caldes de Montbui.  
El dissabte 4, Mons. Cristau presideix 
la Missa de cloenda.

Dijous 2 de febrer, a les 20 h. Mons. 
Salvador Cristau presideix la Missa a 
la Catedral amb motiu de la Jornada  
de la Vida Consagrada. També se ce- 
lebrarà a cada parròquia i comunitat.

Divendres 3 de febrer, a les 12 h. El bis-
be Salvador assisteix a l’acte de res- 
titució i benedicció de la imatge de la 
Mare de Déu de Montserrat al carrer  
Raval de Montserrat de Terrassa.

Dissabte 11 de febrer. XVII Jornada dio- 
cesana de Pastoral de la Salut a Ter-

rassa: «Deixa’t captivar pel seu ros-
tre». A les 9.30 h, arribada i presenta-
ció a la Catedral; a les 10.45 h, confe-
rència al saló d’actes de la Fundació  
Busquets a càrrec del Dr. Christian Vi- 
llavicencio-Chávez. Col·loqui i Testi-
monis; a les 13.15 h, cloenda. 

38è Concurs Bíblic 20222023. Amics 
del Concurs Bíblic i el Grup Avant de 
Terrassa organitzen aquesta edició 
del Concurs Bíblic amb el títol «Els 
fruits de la llavor de la Paraula» (Mc 
4,1-20, paràbola del sembrador). Hi ha  
temps per a participar-hi fins al 15 de 
febrer. Informació: info@concursbi-
blic.com; www.concursbiblic.com; 
tel. 937 809 888 (tardes de 5 a 7 h).

Notícies

Bigues celebra sant Sebastià. El di-
vendres 20 de gener Bigues va cele-
brar el vot de poble a sant Sebastià, 

Cristiandat de Terrassa organitzà 
una trobada amb la Gna. Glenda a 
la Parròquia de Santa Maria de Rubí. 
Fou un recés matinal amb pregària, 
cants i la seva experiència personal 
d’encontre amb el Senyor.

Mollet celebra sant Vicenç. El diu-
menge 22 de gener, el Sr. Bisbe cele-
brà l’eucaristia a la Parròquia de Sant 
Vicenç de Mollet amb motiu de la 
festa major de la ciutat. Hi partici pà 
l’alcaldessa Sra. Mireia Domingo i la 
corporació municipal, membres del 
consell parroquial i d’altres. Després, 
a la Sala Fivaller es presentà el vo-
lum 38 de la revista Notes amb dos 
articles sobre els difunts Mn. Joan  
Galtés i Mn. Joaquim Brustenga, rec-
tors emèrits.
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En la primera lectura de la Misa de 
este domingo, el profeta Sofonías, 
en tiempos del profeta Jeremías, 
setecientos años antes de Cristo, 
denunciaba los pecados de la so-
ciedad de su época, especialmen-
te el orgullo y la prepotencia, de los 
que nacen la incredulidad, la falta 
de confianza, la rebeldía, la perfidia.  
Valores del mundo que llevan a la  
idolatría y a los pecados contra el  
prójimo, y eso, aquel profeta no po-
día soportarlo; y señalaba también 
a los verdaderos culpables: en la 
sociedad civil, los ministros y los 
príncipes, los jueces y los negocios; 
y en el ámbito religioso, los sacer-
dotes y los falsos profetas. Estos 
pecados serán la causa del «Día de 
Yahvé», en que la ira de Dios cae- 
rá sobre los hombres y hará justicia  
en la tierra. Pero de esa ira se libra-
rán los humildes, los pobres; es de-

cir, los que hayan sido fieles a la 
confianza en Dios, al comporta-
miento según su ley, a la auténtica  
esperanza.

Si pensamos en esto que ocurría 
en tiempos de los profetas, ¿nos pa- 
rece muy diferente la situación 
de la sociedad actual? La historia 
siempre se repite, pero Dios ha ilu-
minado la historia y la vida humana  
y ha venido al mundo a salvarnos 
de nosotros mismos.

Hoy se habla mucho de valores,  
desde el mundo de la economía 
hasta la educación e incluso en 
la política. Pero sabemos que hay 
unos valores que no se cotizan hoy  
en día, que no están de moda, aun- 
que en realidad nunca lo han es-
tado. Son los valores del Evangelio,  
que nada tienen que ver con los del  
mundo, que no se pueden comprar  
ni vender, son perennes, son eter-

nos, porque son los valores de Dios. 
Y desgraciadamente podríamos 
decir que, a menudo, son conside-
rados por muchos como una debi-
lidad, como una desgracia, aunque 
en realidad son los que nos ofrecen  
la verdadera felicidad. Jesús nos  
habla de ellos en su sermón de la 
montaña, en el sermón de las bie-
naventuranzas.

Un día Jesús, cerca del lago de 
Tiberíades, reunió a sus discípulos 
y seguidores y les dijo unas pala-
bras tan nuevas y tan extrañas que 
incluso siguen sorprendiéndonos 
ahora a nosotros.

Llamó felices y bienaventurados, 
no a los que en este mundo lo tienen  
todo, sino a los pobres en el espíri- 
tu, los que lloran, los humildes, los 
limpios de corazón, los que ponen 
paz, los misericordiosos, los per-
seguidos.

Estos son los auténticos valores 
del Evangelio, y deberíamos pre- 
guntarnos ¿por qué no somos capa- 

ces de adquirir estos valores, más 
aún, de invertir todos nuestros es- 
fuerzos para conseguirlos, sabien-
do que su beneficio es ser felices, ser  
bienaventurados? Es lo que Jesús 
nos propone hoy en el Evangelio, 
añadiendo: «Alegraos y celebradlo, 
porque su recompensa será gran-
de en el cielo» (Mt 5,12). Porque sólo  
podremos llegar a ser felices y bie- 
naventurados de verdad cuando  
consigamos entender y aceptar este  
mensaje de las «Bienaventuranzas».

Y es que Dios es así. Él es el único  
verdaderamente humilde y por eso  
plenamente feliz y bienaventurado.  
Él, que «siendo rico, se hizo pobre por  
vosotros, para enriqueceros con su 
pobreza» (2Cor 8,9). Él nos ha enri-
quecido con su humildad, con su 
pobreza, con su paz y su misericor-
dia. Estos son los valores de Dios. 
Preguntémonos hoy cada uno de 
nosotros cuáles son los valores que 
están presentes en nuestra vida y 
que nos mueven.

Los verdaderos valores
CARTA DOMINICAL  † SALVADOR CRISTAU COLL

Obispo de Terrassa
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