PLA DIOCESÀ
Arxiprestat de Montserrat 08

CRIDA - RESPOSTA
JESÚS I ELS DEIXBLES. CRIDA I RESPOSTA
Crida dels primers deixebles. Mt 4, 18 - 22
18 Tot

caminant vora el llac de Galilea, veié dos germans, Simó, l'anomenat Pere, i el seu germà
Andreu, que tiraven les xarxes a l'aigua. Eren pescadors. 19 Jesús els diu:
--Veniu amb mi i us faré pescadors d'homes.
20 Ells deixaren immediatament les xarxes i el van seguir.
21 Una mica més enllà veié altres dos germans, Jaume, fill de Zebedeu, i el seu germà Joan. Eren
a la barca amb Zebedeu, el seu pare, repassant les xarxes, i Jesús els va cridar. 22 Ells deixaren
immediatament la barca i el pare i el van seguir.

Les Benaurances. Sal de la terra i llum del món. Mt 5, 1 – 16
1 En

veure les multituds, Jesús pujà a la muntanya, s'assegué, i se li acostaren els deixebles.
2 Llavors, prenent la paraula, començà a instruir-los dient:
3 --Feliços els pobres en l'esperit: d'ells és el Regne del cel!
4 »Feliços els qui ploren: Déu els consolarà!
5 »Feliços els humils: ells posseiran la terra!
6 »Feliços els qui tenen fam i set de ser justos: Déu els saciarà!
7 »Feliços els compassius: Déu se'n compadirà!
8 »Feliços els nets de cor: ells veuran Déu!
9 »Feliços els qui treballen per la pau: Déu els anomenarà fills seus!
10 »Feliços els perseguits pel fet de ser justos: d'ells és el Regne del cel!
11 »Feliços vosaltres quan, per causa meva, us insultaran, us perseguiran i escamparan contra
vosaltres tota mena de calúmnies! 12 Alegreu-vos-en i celebreu-ho, perquè la vostra recompensa és
gran en el cel. També així van perseguir els profetes que us han precedit.
13 »Vosaltres sou la sal de la terra. Si la sal perd el gust, amb què la tornaran salada? Ja no és
bona per a res, sinó per a llençar-la fora i que la gent la trepitgi.
14 »Vosaltres sou la llum del món. No es pot amagar un poble posat dalt d'una muntanya, 15 i
ningú no encén una llàntia per posar-la sota una mesura, sinó en el portallànties, perquè faci llum a
tots els qui són a la casa. 16 Que brilli igualment la vostra llum davant la gent; així veuran les vostres
bones obres i glorificaran el vostre Pare del cel.

Jesús crida Mateu, el publicà. Mt 9, 9 - 13
9 Mentre

se n'anava, Jesús veié tot passant un home que es deia Mateu, assegut al lloc de
recaptació d'impostos, i li digué:
--Segueix-me.
Ell s'aixecà i el va seguir.
10 Després, mentre era a taula a casa seva, van acudir-hi molts publicans i altres pecadors i es
posaren a taula amb Jesús i els seus deixebles. 11 Quan els fariseus ho veieren, digueren als
deixebles:
--Per què el vostre mestre menja amb els publicans i els pecadors?
12 Jesús ho va sentir i digué:
--El metge, no el necessiten els qui estan bons, sinó els qui estan malalts. 13 Aneu a aprendre què
vol dir allò de: El que jo vull és amor, i no sacrificis. No he vingut a cridar els justos, sinó els
pecadors.

Elecció dels Dotze i instruccions. Mt 10, 1 – 15
1 Jesús

va cridar els seus dotze deixebles i els donà poder de treure els esperits malignes i de
guarir malalties i xacres de tota mena.
2 Els noms dels dotze apòstols són aquests: primer, Simó, anomenat Pere, i Andreu, el seu germà;
Jaume, fill de Zebedeu, i Joan, el seu germà; 3 Felip i Bartomeu; Tomàs i Mateu, el publicà; Jaume,
fill d'Alfeu, i Tadeu; 4 Simó el Zelós i Judes l'Iscariot, el qui el va trair.
5 Aquests dotze, Jesús els va enviar amb aquestes instruccions:
--No us encamineu a terra de pagans ni entreu en cap població samaritana. 6 Aneu més aviat a les
ovelles perdudes d'Israel. 7 Pel camí prediqueu dient: "El Regne del cel és a prop." 8 Cureu malalts,
ressusciteu morts, purifiqueu leprosos, traieu dimonis; de franc ho heu rebut, doneu-ho també de
franc. 9 No us emporteu cap moneda: ni d'or, ni de plata, ni de coure; 10 no prengueu sarró per al
camí, ni dos vestits, ni sandàlies, ni bastó. El qui treballa, bé es mereix que el mantinguin. 11 Quan
entreu en una vila o en un poble, busqueu si hi ha algú digne de rebre-us i quedeu-vos-hi fins que
deixeu aquell lloc. 12 Quan entreu a la casa, saludeu els qui hi habiten; 13 si la casa n'és digna, que
rebi la pau que li desitgeu, i si no n'és digna, que la pau torni a vosaltres. 14 Si no us acullen ni
escolten les vostres paraules, sortiu d'aquella casa i d'aquella població i espolseu-vos la pols dels
peus. 15 Us asseguro que el dia del judici serà més suportable per a Sodoma i Gomorra que per a
aquella població.

