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UNES PARAULES
Benvolguts i benvolgudes, al llarg d’aquesta setmana el Sant Pare ens convida a 
celebrar el cinquè aniversari de la seva encíclica Laudato Si, en la qual se’ns 
recordava la importància de tenir cura de la nostra casa comú, animant-nos a 
reflexionar sobre els valors que compartim per crear un futur més just i 
sostenible. Durant aquesta setmana el desig és que tota la humanitat es reuneixi 
per fer un discerniment a partir de la pregària i l’estudi sobre quina ha de ser la 
nostra aportació cristiana, per aprofundir en la bellesa del Creador i de la seva 
creació.
Per això us deixem aquest enllaç: https://laudatosiweek.org/es/home-es/. Hi 
podreu trobar tota la informació sobre les diferents formacions i activitats 
programades que mostren, una vegada més, la vitalitat de la nostra comunitat 
cristiana, que a vegades no veiem perquè ens quedem amb la mirada curta de les 
nostres senzilles realitats quotidianes.
I per fer-vos-en venir més ganes, us deixo uns petits fragments de l’encíclica: 
«Com més buit està el cor de la persona, més objectes necessita per comprar, 
posseir i consumir. Recordem que la sobrietat que necessitem, si la vivim amb 
llibertat i consciència, és realment alliberadora. Una llibertat que servirà per fer-
nos adonar que formem part d’una sola família humana. Una família que té a Déu 
com a Pare, i que ens parla a través de la bellesa de la Creació i que a pesar de 
tots els nostres errors ni ens abandona ni es penedeix d’haver-nos creat. Som els 
seus fills, i la terra és la casa de tots».
I el Papa Francesc, en el vídeo d’invitació per aquesta setmana, acabava dient-nos: 
“Quin món volem deixar a aquells que vindran després de nosaltres, als infants 
que s’estan fent grans? Torno a fer una crida urgent per respondre a la crisi 
ecològica que vivim, el crit de la terra i el crit dels pobres no poden esperar més. 
Tinguem cura de la creació, el do del nostre Déu el Creador”.
Res més. Més enllà del reciclatge que fem a les nostres cases, reciclem també la 
nostra manera de percebre aquest món preciós que ens envolta.

Mn. Joan Soler i Ribas

Fets dels Apòstols (Ac 16, 22-34)
En aquells dies, la gent de Filips es va amotinar contra Pau i Siles, i els pretors els 
esquinçaren la roba i ordenaren que els peguessin. Després d’apallissar-los de 
valent, els van tancar a la presó, tot advertint l’escarceller que els tingués molt 
vigilats. L’escarceller, amb una ordre com aquesta, els dugué al fons de tot de la 
presó i els engrillonà els peus.
Cap a mitjanit Pau i Siles pregaven i cantaven himnes a Déu i els presos se’ls 
escoltaven. Tot d’una, un gran terratrèmol somogué els fonaments de la presó i a 
l’instant s’obriren totes les portes i es desferen les cadenes de tothom. 
L’escarceller es despertà i quan va veure les portes obertes, desembeinà la seva 
espasa per suïcidar-se, perquè es pensava que els presos s’havien escapat. Però 
Pau li cridà: «No, no et facis res, que hi som tots». L’escarceller demanà llum, va 
córrer a dintre i es va tirar tot tremolant als peus de Pau i de Siles. Els dugué a 
fora i digué: «Senyors, què he de fer per salvar-me?» Ells li van respondre: «Creieu 
en Jesús el Senyor, tu i tota la teva família, i us salvareu». 

COMENTARI
Avui he deixat un moment l’evangeli de Joan per tal de comentar una de les 
lectures dels Fets dels Apòstols d’aquesta setmana, bo i llegint la bonica aventura 
que van viure aquells primers cristians. Apallissats, empresonats, ultratjats, 
menyspreats... amb la majoria d’homes en contra d’ells, però amb Déu a favor. I 
amb això en tenien prou. No necessitaven res més. Perquè avui veiem que, fins i 
tot, quan podien salvar-se, decideixen quedar-se a la presó per no perjudicar als 
soldats que els vigilaven. No és això la veritable caritat? I ens preguntarem, per 
què ho van fer? Doncs, la resposta la donen el mateix Pau i Siles al carceller: 
«Creieu en Jesús el Senyor, i us salvareu». Un bon moment per meditar on hem 
posat la nostra confiança.

LECTURES DEL DIA
· Lectura primera
Ac 17, 15.22-18,1

Us vinc a anunciar aquest Déu 
desconegut que vosaltres ja 

venereu sense coneixe’l

· Salm responsorial
Sl 148

R.  El cel i la terra són plens       
de la vostra glòria

·  Vers abans de l’evangeli
Jn 14, 16 

Jo pregaré el Pare,                      
i us donarà un altre Defensor, 

perquè es quedi amb           
vosaltres per sempre

· Evangeli
Jn 16, 12-15

L’Esperit de la veritat us guiarà 
cap al coneixement                   
de la veritat sencera

SANTORAL
Sant Bernardí de Siena

INTENCIONS DE MISSA
- Difunts:

Josep Montmany i  Vidal
Santiago Ferré Martí

Mª Ángeles Ferré Martí
Antonio Corró Domènech 

Santiago Ferré Pedret
Lolita Martí Mateu
Rosa Dasca Cariteu

Augusto Algueró Algueró 
Augusto Algueró Dasca

- Preguem junts:
Que Déu tingui pietat de 
nosaltres i aturi aquesta 
pandèmia de la Covid-19              

i també les altres: la de la gana,  
la de la guerra, la dels nens 

sense educació... 
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