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EL QUE NO VULGUIS PER  TU
NO HO VULGUIS PER NINGÚ

«O, ¿perquè tu ets injust, el jutge no ha de ser 
just? O, ¿perquè tu ets mentider, la veritat no 
ha de ser veraç? Si vols que Crist sigui per a 
tu misericordiós, sigues misericordiós abans 
que ell vingui, perdona els qui han comès 
alguna cosa contra teu, dóna d’allò que tens i 
que és superflu. ¿I de qui és el que dónes sinó 
de Déu? Si donessis de debò coses teves seria 
un donatiu, però el que dónes és de Déu; es 
tracta, doncs, d’una restitució. Perquè, ¿què 
tenim que no ho hàgim rebut? Ofrenes 
gratíssimes a Déu són la misericòrdia, la 
humilitat, la lloança, la pau, la caritat. e tot 
això sigui la nostra aportació, i aleshores 
esperarem segurs la vinguda del jutge que 
judicarà tot el món amb justícia, tots els 
pobles amb la seva veritat.

«(Sant Agustí: Comentari al Salm 95)

UN CLIENT “ORIGINAL”
Un reconegut periodista acompanya  a un  amic seu 
a comprar el diari, tot  saludant amablement al 
llibreter. Aquest li respon de mala manera, llençant-
li el diari al damunt com si estigués ofès per 
quelcom. El seu amic amb un somriure serè li desitja 
un bon cap de setmana.
El periodista impactat pel que havia viscut li 
pregunta:
Escolta, sempre és tant desagradable amb tu ?
Sí, així és – li respon.
I tu sempre li presentes la cara més amable a aquest 
impresentable?
Sí, i tant! 
Perdona, però no entenc la teva actuació. Jo li hauria pagat 
amb la mateixa moneda.
Saps què? No vull que sigui ell el qui 
decideixi com m’he de comportar!

SI PUC...
Si puc fer, avui, alguna cosa,
si puc fer algun servei,
si puc dir alguna cosa ben dita,
digueu-me com fer-ho, Senyor.
Si puc arreglar un error humà,
si puc donar forces al meu proïsme,
si puc alegrar amb el meu cant,
digueu-me com fer-ho, Senyor.
Si puc ajudar a un necessitat,
si puc alleugerir alguna càrrega,
si puc irradiar més alegria,
digueu-me com fer-ho, Senyor

Grevnille Kleiser

SER FOC QUE ENCENGUI ALTRES FOCS
El món és això. Un piló de gent, un mar de petits 
focs. Cada persona brilla amb llum pròpia entre totes 
les altres. No hi ha dos focs iguals. Hi ha focs grans i 
focs petits i focs de tots els colors. Hi ha gent de foc 
serè, que ni s’entera del vent, i gent de foc beneit, que 
omple l'aire d'espurnes. Alguns focs, focs babaus, no 
il·luminen ni cremen; però altres cremen la vida amb 
tantes ganes que no es pot mirar-los sense parpellejar, 
i qui s'hi acosta, s'encén. 

(Eduardo Galeano) 




