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Llamamiento a la Santidad … 

“La Iglesia (…) es indefectiblemente santa. Pues 
Cristo, el Hijo de Dios, quien con el Padre y el 
Espíritu Santo es proclamado «el único Santo», 
amó a la Iglesia como a su esposa, entregándose 
a Sí mismo por ella para santificarla. (…) En la 
Iglesia, todos están llamados a la santidad (…). 
Esta santidad de la Iglesia se manifiesta y sin 
cesar  debe manifestarse en los frutos de la gracia 
que el Espíritu produce en los fieles. Se expresa 
multiformemente en cada uno de los que, con 
edificación de los demás, se acerca a la perfección 
de la caridad en su propio género de vida (…).
(LG39) 

Crida a la santedat, els esposos . 

Breu  reflexió  per  ajudar a  treballar  el  text  proposat . 

El text que avui presentem és una crida a la 
santedat per a tots els estats de vida. 

Hom podria pensar: jo sant?, sí i què més?, i així 
començar a repassar una llarga llista de defectes. 

Però, sí, amb aquesta llista de defectes puc ser 
sant. Crist ho ha guanyat per a mi: entregant-se 
Ell mateix per santificar-me ! 

Potser només ens cal un pas per caminar vers la 
santificació personal, a saber: preguntar-nos a 
cada moment: què vol de mi Déu ara? 

Què vol de mi, espòs, esposa?, treballador?, 
empresari?, religiós?, pare, mare? ... 

Aquí tenim la clau de volta de la nostra 
santificació, pensem-hi ! 

I ara, com ser sants els matrimonis? 

Diu el Concili: essent fidels a l’amor ens hem de 
sostenir mútuament en la gràcia. Potser és 
estrany això de sostenir-se en la gràcia. 

Ho podem traduir a un llenguatge més entenedor. 

… en los esposos.  

Los esposos y padres cristianos, siguiendo su 
propio camino, mediante la fidelidad en el amor, 
deben sostenerse mutuamente en la gracia a lo 
largo de toda la vida e inculcar la doctrina cristiana 
y las virtudes evangélicas a los hijos 
amorosamente recibidos de Dios. De esta manera 
ofrecen a todos el ejemplo de un incansable y 
generoso amor, contribuyen al establecimiento de 
la fraternidad en la caridad y se constituyen en 
testigos y colaboradores de la fecundidad de la 
madre Iglesia, como símbolo y participación de 
aquel amor con que Cristo amó a su Esposa y se 
entregó a Sí mismo por ella. (…) 
(…) todos los fieles cristianos en las condiciones, 
ocupaciones o circunstancias de la vida, y a través 
de todo eso, se santificarán más cada día si lo 
aceptan todo con fe de la mano del Padre celestial 
y colaboran con la voluntad divina, haciendo 
manifiesta a todos, incluso en su dedicación a las 
tares temporales, la caridad con que Dios amó al 
mundo.” (LG41) 

Ben segur, que podríem dir que estar en gràcia de 
Déu és assimilable a mantenir la nostra amistat 
amb Ell. 

Aquí el primer interrogant a plantejar: què faig jo per 
mantenir-me en aquesta amistat amb Déu? 

Pot ser vaig a missa?, tinc una estona de pregària 
cada dia?, ofereixo a Déu allò que faré avui?, em 
proposo un acte de donació en benefici dels de 
casa?, aprofito el temps com un acte de servei que 
és? ... 

I, si he de sostenir el cònjuge, com ho faig? 

Primer amb la meva pregària, després amb el meu 
exemple i finalment animant-lo a que faci allò que 
veig que li pot anar bé. 
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Concili Vaticà II, Lumen Gentium 39, 41. 

Recordeu: 2 de desembre, SE Catedral. 

19.00 Santa Missa presidida pel Bisbe Agustí, 

a continuació: Pregària per la Vida 

 


