
Diumenge 17è del temps ordinari 
 Seguim ballant-la. No sabem fins quan. 

 No t'acostumis al desert espiritual. Que el teu ser no faci 

vacances de l'Esperit. El món, la situació pandèmica (mèdica, emocional, 

econòmica, laboral...) necessita de l'oxigen espiritual que tu, en 

complicitat amb el tot Déu, produeixes. No et conformis amb seguir la 

missa per televisió o ràdio. NO HAURIA DE SER SUFICIENT. 

 Busca un temps tranquil entre avui, dissabte, i demà, diumenge. 

Fes més d'una vegada al llarg de la setmana una estona de pregària 

amb aquest material que la parròquia humilment torna a proporcionar. 

 Estem molt connectats: xarxes, telèfon ... Per aquesta estona amb 

Déu i les seves causes, Desconnecta't de tot això. I abans, si creus que 

algú es preocuparà pel teu silenci, avisa). 

  

De veritat paga la pena?  

 La persona de Jesús? El seu projecte? La seva oferta? 

  

 

 

 Aquest és el nucli que vertebra la 

Paraula de Déu i ens alimenta en aquest 

diumenge.  

 

  

  

 

 

 

 



 Troba't amb tu mateix/a i amb el Senyor, celebra el dia de el Senyor. 

Això podria significar:  

(1) Fer oració-col·loqui amb el tot Déu,  

(2) Llegir la Paraula de Déu i meditar-la,  

(3) Renovar la teva professió de fe, 

(4) Fer una oberta oració de petició i  

5) Fer la teva comunió de desig, la teva comunió espiritual. 

 Ambienta el teu raconet... la Paraula de Déu, una bonica i significativa 

espelma (llum pasqual), una planta i millor amb flors (vida renascuda), un 

bol amb aigua (baptisme), altres símbols que representin les teves 

angoixes i expectatives... 

 

  (1) POSA'T, amb la humil ambientació si l'has fet, EN PRESÈNCIA 

DEL SENYOR. INVOCA A L'ESPERIT ... Fes una oració oberta, universal: 

tingues en compte als qui no resen, als qui estan sols; als qui estan 

castigats pel virus, els seus familiars; les conseqüències laborals, 

econòmiques, emocionals... tingues en compte als qui ens guareixen i 

ens fan i intenten fer la vida més fàcil; els qui estan patint encara més 

que nosaltres més enllà de les nostres fronteres... Mira't a tu mateix/a i 

resa per eliminar pessimismes, pors, amargors, desconfiances, crítiques 

tòxiques i negatives, inhibicions... 

 

 (2) LA PARAULA DE DÉU 

  

 1a. LECTURA. DEL PRIMER LLIBRE DELS REIS (3,5-12): 

 El <primer llibre dels Reis> conté part de la història del Regne 

d'Israel, des de la mort de David, el regnat de Salomó, la divisió del regne 

(Israel al Nord i Judà a Sud), la mort de Salomó ... 

 El fragment d'avui presenta a Salomó al començament del seu regnat, 

demanant a Déu Saviesa, preferint-la a tots els béns, com el més preciós 

dels tresors. Aquí està la coincidència amb l'evangeli d'avui, la paràbola del 

tresor descobert i amagat. 



 El Senyor es va aparèixer a Salomó en somnis a la nit.  

 Déu digué: "--Demana'm el que vulguis que et doni".  

 Salomó va dir: ...Concedeix, doncs, al teu servent, un cor que 

entengui per jutjar el teu poble, per discernir entre el bé i el mal... 

Va agradar als ulls del Senyor aquesta súplica de Salomó, i li va dir Déu: 

- "Perquè has demanat això i, en comptes de demanar per a tu llarga vida, 

riqueses, o la mort dels teus enemics, has demanat discerniment per saber 

jutjar, compleixo la teva pregària i et dono un cor savi i intel·ligent com no 

ho va haver abans de tu ni n'hi haurà després. " 
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El Senyor és la meva herència: jo he decidit complir les teves paraules. 

Per a mi val més la llei dels teus llavis que tot l'or i la plata. 

La Llei del Senyor, motiu d'esperança 

Que el vostre amor em consoli, d'acord amb la promesa que em vas fer. 

Que arribi fins a mi la teva compassió i viuré,  

 perquè la teva llei és tota la meva alegria. 

Estimo els teus manaments i els prefereixo a l'or més fi. 

Per això em guio pels teus preceptes i avorreixo tot camí enganyós. 

Les teves prescripcions són admirables: per això les observo. 

L'explicació de la teva paraula il·lumina i dóna intel·ligència a l'ignorant. 

  

2a. LECTURA CARTA DE ST. PAU ALS ROMANS (8,28-30)  

 Pau parla en aquest fragmentet de la cura de Déu per nosaltres, del 

seu projecte, que els humans siguem fills a la imatge del seu Fill Jesús, a 

qui diu "el primogènit", el primer de la humanitat nova. Tenim el perill 

d'entendre la paraula "ha destinat" en el sentit que uns estan predestinats 

a la salvació i altres predestinats a la condemnació eterna. No vol dir això. 

Significa més aviat "anomenada" i no té res a veure amb la privació de 

llibertat sinó a l'inrevés: Déu crida, compta amb nosaltres per a la missió, 

per al Regnat. 



 Germans, nosaltres sabem que Déu ho disposa tot en bé dels qui 

l'estimen; dels qui ell ha cridat per decisió seva; perquè ell, que els 

coneixia d'abans que existissin, els destinà a ser imatges vives del seu Fill, 

que ha estat així el primer d'una multitud de germans. Als qui ha destinat, 

els crida, els fa justos i els glorifica.  

  

LECTURA DE L'EVANGELI SEGONS ST.  MATEU (13,44-52)   

 En els dos diumenges anteriors, el discurs en paràboles ha respost a 

tres preguntes que es feia l'antiga comunitat cristiana i que ens seguim 

plantejant nosaltres: 1) Per què no accepten tots el missatge de Jesús? 

(Paràbola del sembrador). 2) Què fer amb els qui no ho accepten? (El blat i 

el jull). 3) Té futur aquesta comunitat tan petita? (El gra de mostassa i el 

llevat). 

 Queda encara una altra pregunta per plantejar i respondre: Paga la pena? 

 

 S'assembla el regnat de Déu a un tresor amagat en un camp; si un 

home el troba, el deixa amagat, i de l'alegria va a vendre tot el que té i 

compra aquell camp. 

 S'assembla també el regnat de Déu a un comerciant que buscava 

perles fines; va trobar una de gran valor va vendre tot el que tenia i la 

comprà. 

 S'assembla també el egnat de Déu a la xarxa que tiren al mar i recull 

tota classe de peixos: quan està plena, l'arrosseguen a la platja, s'asseuen, 

reuneixen els bons en cistells i llencen els dolents. 

 El mateix succeirà a la fi d'aquesta edat: sortiran els àngels, destriaran 

els dolents dels bons i els llançaran al forn encès. Allà hi haurà els plors i el 

cruixit de dents. 

 - Heu entès tot això? Respongueren ells: - Sí. 

 Ell els va dir: - De manera que tot lletrat instruït en el regnat de Déu 

s'assembla a l'amo de casa que treu del seu bagul coses noves i antigues. 



Per ajudar la reflexió-meditació... (amb José A Pagola) 

No era fàcil creure Jesús. Alguns se sentien atrets per les seves paraules. 

En altres sorgien no pocs dubtes. Era raonable seguir Jesús o era una bogeria? 

Avui passa el mateix: Paga la pena comprometre's en el seu projecte 

d'humanitzar la vida o és més pràctic ocupar-nos del nostre propi benestar? 

Mentrestant se'ns passa la vida sense prendre cap decisió. 

Jesús conta tres breus paràboles. En els relats, els protagonistes es 

troben amb un tresor valuós o amb una perla de valor incalculable o amb el 

valor dels peixos bons. Els protagonistes de les dues primeres paràboles, 

més emblemàtiques, reaccionen de la mateixa manera: venen tot el que 

tenen i es fan amb el tresor o amb la perla. És el més sensat i raonable. 

El regnat de Déu està «ocult». Molts no han (no hem) descobert encara el 

gran projecte que té Déu d'un món nou. No obstant això, no és un misteri 

inaccessible. Està «ocult» en Jesús, en la seva vida i en el seu missatge. 

 Una comunitat cristiana que no ha descobert el regnat de Déu no 

coneix bé Jesús, no pot seguir els seus passos. 

El descobriment del regnat de Déu canvia la vida de qui el descobreix. 

La seva «alegria» és inconfusible. Ha trobat l'essencial, el millor de Jesús, 

el que pot transformar la seva vida. Si els cristians no descobrim el projecte 

de Jesús, a l'Església no hi haurà alegria. 

Els dos protagonistes de les dues paràboles primeres prenen la 

mateixa decisió: «venen tot el que tenen». No hi ha res més important que 

«buscar el regnat de Déu i la seva justícia». Tota la resta ve després, és 

relatiu i ha de quedar subordinat al projecte de Déu. Aquesta és la decisió 

més important que hem de prendre a l'Església i a les comunitats 

cristianes: alliberar-nos de tantes coses accidentals per comprometre'ns en 

el regnat de Déu. Despullar-nos del superflu. Oblidar-nos d'altres 

interessos. Saber «perdre» per «guanyar» en autenticitat. Si ho fem, estem 

col·laborant en la conversió de l'Església. 



Sorgeixen moltes preguntes de caràcter personal arran d'aquestes 

paràboles i aquestes reflexions ... Mira't des de la presència de Déu 

 

 (3) PROFESSIÓ DE FE  

 Medita, valora el teu baptisme i el regal i compromís que 

comporta. Renova'l espiritualment. 

 Resa aquest credo posant la teva mà sobre el llibre de la Paraula de 

Déu que tens a prop: 

Crec, Pare-Mare, ajuda la meva poca fe. 

Crec en Tu, el Pare-Mare amb qui puc comptar sempre. 

Crec en Jesús, camí estret, Veritat segura, Vida vertadera. 

Crec en l'Esperit, que m'allibera de la terra. 

Crec en l'Església que diu sí a Jesús 

 i camina des dels seus pecats construint el Regne. 

Crec en la bondat i en la netedat de cor, 

crec en l'exigència i en la pobresa, 

crec que el perdó és millor que la justícia, 

crec que és millor donar que rebre, 

crec que servir-te és servir les persones, 

crec que la meva vida té valor i sentit, 

crec que m'estimes i m'ajudes, 

crec en Tu Pare-Mare. 

Ajuda la meva poca fe! 

 

 

 

 

 

 

 



 (4) ORACIÓ DE PETICIÓ 

 Fes aquestes peticions en plural. Beneficis no només per a tu, no 

només per a nosaltres sinó per a l'Església i el món sencer. 

 El tresor i la perla fan referència al Regnat de Déu; Jesús ens 

interpel·la i convida a prendre postura. 

 Preguem: Jesús, volem reconèixer cada germà com un tresor 

 

• Que la nostra Església sigui referent d'una nova manera de ser, d'obrar i 

 de situar-se davant la vida; que la seva proposta sigui sempre el 

 Regnat de Déu. Jesús, volem reconèixer cada germà com un tresor. 

• Que els creients siguem conscients que optar pel Regnat suposa un canvi 

 i un compromís que ens ha d'afectar en la nostra vida de cada dia, 

 procurant una societat més solidària i fraterna. Jesús, volem 

 reconèixer cada germà com un tresor. 

• Que cadascú de nosaltres descobrim la crida a ser Regnat com el nostre 

 tresor més gran, com la millor perla... pel que paga la pena 

 arriscar i viure. Jesús, volem reconèixer cada germà com un tresor. 

• Que la nostra opció creient, la nostra fe no sigui simplement una cosa 

 bona entre altres coses bones que tenim, que ens deixem tornar a 

 executar i transformar des de dins en favor del Regnat. Jesús, volem 

 reconèixer cada germà com un tresor. 

 

 Pare / Mare bo, concedeix-nos la gràcia de viure amb responsabilitat i 

compromís el regal de la fe, que no busquem en altres llocs el que només 

tu ens ofereixes i proposes. Et donem les gràcies per Jesús, el nostre 

veritable tresor. 

 

 

 

 



 (5) COMUNIÓ ESPIRITUAL 

 Resa el Parenostre, desarma't d'odis, enemistats, rancúnies ... i així, 

combrega. 

 Conclou la teva celebració en connexió planetària fent l'oració que et 

sorgeixi per fer la comunió espiritual o fes servir la que proposa el Papa 

Francesc de S. Alfons Maria de Ligorio 

 "Crec, Jesús meu, que estàs realment present al Santíssim Sagrament 

de l'Altar. T'estimo sobre totes les coses i desitjo rebre't a la meva ànima. 

Però com ara no et puc rebre sagramentat, vine espiritualment al meu cor. 

Com si ja t'hagués rebut, t'abraço i m'uneixo tot a Tu. No permetis, Senyor, 

que mai em separi de Tu. Amén ". 

 

 A la fi de les nostres celebracions eucarístiques esperes la benedicció, 

el "ben dir", el "ben desitjar" de la persona consagrada ... Tots tenim però 

la potestat de "ben dir", de "ben desitjar"... Així doncs, després d'aquesta 

trobada amb tu mateix /a en el Senyor, Ell és amb tu i et convida a que 

beneeixis la realitat que t'envolta i la que coneixes en la distància ... 

 Així, amb tot aquest bagatge rebut i que t'has proposat donar ... pots 

seguir en pau i irradiant pau. No deixis esquerdes ni per a tu ni per als 

altres, per al pessimisme, la tristor, la queixa, la desesperança ... 

Repetim! segueix vivint i irradiant la pau Senyor! 

   


