ANY XIV 쐽 NÚM. 28

9 de juliol de 2017

www.bisbatsantfeliu.cat

RESSÒ DE LA PARAULA

NOVA FR ATERNITAT (XII)

La dels pobres
empre ens ha fascinat la relació tan
estreta que existeix entre la pobresa i la
fraternitat. Igualment
sempre hem pogut verificar la connexió que existeix de fet entre la riquesa i els enfrontaments.
Hem de precisar el que volem dir.
Referint-nos a la pobresa o riquesa
en sentit material, no afirmem que
sempre que hi ha pobres es doni fraternitat i que sempre que hi ha rics
es doni conflicte. «Sempre» no, però
sens dubte és més fàcil la fraternitat
entre els pobres que entre els rics.
Aquests no tenen més obsessió que
augmentar la seva riquesa i defensar-la, amb la qual cosa «l’altre, més
que germà, és normalment un competidor», al qual cal combatre i vèncer.
D’altra banda, recordem que estem
tractant la «nova fraternitat cristiana»,
aquella que neix de l’amor de Crist
compartit. Això afegeix un aclariment
molt important. Perquè, tant pobres
com rics, poden reunir-se i formar
blocs compactes entre ells. Aquestes
unions poden oferir una imatge de
fraternitat, però en realitat potser no
passin de ser aliances interessades,
per al benefici de cadascun, per sumar forces en la lluita, fer front a un
enemic comú o obtenir rendiments

S

Sant Francesc d’Assís

Carles de Foucauld

avantatjosos per al grup... No poques
vegades el que es diu «solidaritat» no
és més que egoisme o odi compartits.
El vincle estret entre pobresa i fraternitat, entre pobresa real i fraternitat autèntica, es veu realitzat modèlicament, per exemple, en els grans
germans sant Francesc d’Assís o Carles de Foucauld. Ells van ser font de
múltiples fraternitats perquè havien
optat per la pobresa profunda i radical.
Això no té més misteri que entendre el que significa ser pobre en sentit
evangèlic. D’una banda, el pobre en

sentit evangèlic es buida de si mateix
en favor de Déu i dels germans i, en
conseqüència, no presenta cap obstacle a l’entrada del germà, sigui qui
sigui, en la seva vida i en el seu cor:
deixa el pas expedit, accepta i acull;
deixa espai de llibertat al germà. D’altra banda, el pobre en sentit evangèlic no es buida de si mateix per tàctica
o vici masoquista, sinó per amor, perquè l’altre, Déu i el proïsme en Déu,
mereix tota la seva vida. Viu per a
Crist i per als germans en Crist: no li
preocupa més que l’altre sigui el que
Déu vol que sigui.

Jesús va dir que era molt difícil que
un ric entrés en el Regne del cel (cf. Mt
19,23: les moltes riqueses del jove,
la seva afecció a elles, era l’obstacle
insalvable); nosaltres podem dir que
és molt difícil que un ric generi, conservi i desenvolupi fraternitat. Parlant
en general, el ric sap que la seva riquesa ha estat el resultat d’una acumulació de béns realitzada a força de
buscar, per sobre de tot, el propi interès. En aquest enriquiment «l’altre»
o bé ha estat un aliat, de qui hom es
pot aprofitar, o bé un competidor a
qui cal vèncer.
Desconeixem estudis sociològics
sobre l’estabilitat d’unions entre la
gent rica en comparació de les que
hi ha entre gent pobra. En tot cas,
resultaria molt il·luminador, no només saber el nombre, per exemple,
de ruptures matrimonials o de fracassos de cooperatives, sinó també el motiu pel qual es produeixen.
Sospitem que sempre trobarem, entre les causes, una falta d’esperit de
pobresa o un excés d’orgull egoista.
En l’Esperit el germà pobre (que
no «el pobre germà») és el veritable.
D’ell et pots fiar. La nova fraternitat
tindrà en ell un dels seus
més ferms fonaments.
† Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Ll.

APUNTS PER A L’ANÀLISI

LES R AONS DE CREURE

Una opció raonable i legítima (i III)
es del meu punt de vista, Jesús és motiu de
fe. Estima els pecadors i comparteix la taula amb ells escandalitzant els fariseus. Torna tota la seva dignitat a la dona que havia de ser
lapidada per haver comès adulteri. Tracta amb la
samaritana, una heretge. Accepta la invitació del
publicà i l’elogia, tot i la seva mala reputació. No té
en compte el dissabte quan es tracta de salvar una
persona. Purifica el temple, lloc sagrat per excellència.

D

Jesús prefereix els pobres sense que això comporti cap ressentiment envers els rics. Mostra una
conducta revolucionària en el pla religió que commou els seus coetanis. Predica l’amor universal,
la pràctica de la donació, l’alliberament de tots els
setges exteriors i interiors i exhorta a exercitar el
perdó sense condicions. El fet que el seu missatge
transcendeix les meves possibilitats de seguiment,
no li treu valor. Només posa de manifest, la meva
fragilitat.

Viu pobrament, austerament, passa per l’angoixa de l’hort de les oliveres, fa un terrible crit en la
creu quan se sent abandonat per Déu. El Déu que
Jesús anuncia no és el que esperem, no és el dels
nostres fantasmes, ni infantilismes; tampoc no és
el de les nostres dignes filosofies. És el Déu de
l’Amor, que no pertany a cap home, ni a cap religió,
a cap nació o Estat.
Francesc Torralba
Doctor en Teologia
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ECO DE LA PALABRA
NUEVA FRATERNIDAD (XII)

La de los pobres

S

iempre nos ha fascinado la relación tan estrecha que existe entre la pobreza y la fraternidad.
Igualmente siempre hemos podido verificar la
conexión que existe de hecho entre la riqueza y los
enfrentamientos.
Hemos de precisar lo que queremos decir. Refiriéndonos a la pobreza o riqueza en sentido material, no afirmamos que siempre que hay pobres se
dé fraternidad y siempre que hay ricos se dé conflicto. «Siempre» no, pero sin duda es más fácil la
fraternidad entre los pobres que entre los ricos. Éstos no tienen más obsesión que aumentar su riqueza y defenderla, con lo cual «el otro, más que hermano, es normalmente un competidor», al que hay
que combatir y vencer.
Por otra parte, recordamos que estamos tratando la «nueva fraternidad cristiana», aquella que nace del amor de Cristo compartido. Esto añade una
aclaración muy importante. Porque, tanto pobres
como ricos, pueden reunirse y formar bloques compactos entre ellos. Estas uniones pueden ofrecer
una imagen de fraternidad, pero en realidad quizá
no pasen de ser alianzas interesadas, para el beneficio de cada uno, para sumar fuerzas en la lucha,
hacer frente a un enemigo común u obtener rendimientos ventajosos para el grupo No pocas veces
lo que se llama «solidaridad» no es más que egoísmo u odio compartidos.
El vínculo estrecho entre pobreza y fraternidad,
entre pobreza real y fraternidad auténtica, se ve realizado modélicamente, por ejemplo, en los grandes
hermanos san Francisco de Asís o Carlos de Foucauld. Ellos fueron fuente de múltiples fraternidades porque habían optado por la pobreza profunda
y radical.
Esto no tiene más misterio que entender lo que
significa ser pobre en sentido evangélico. Por una
parte, el pobre en sentido evangélico se vacía de sí
mismo en favor de Dios y de los hermanos y, en consecuencia, no presenta ningún obstáculo a la entrada del hermano, cualquiera que sea, en su vida y en
su corazón: deja el paso expedito, acepta y acoge;
deja espacio de libertad al hermano. Por otra parte,
el pobre en sentido evangélico no se vacía de sí mismo por táctica o vicio masoquista, sino por amor,
porque el otro, Dios y el prójimo en Dios, merece toda su vida. Vive para Cristo y para los hermanos en
Cristo: no le preocupa más que el otro sea lo que Dios
quiere que sea.
Jesús dijo que era muy difícil que un rico entrara
en el Reino de los Cielos (cf. Mt 19,23: las muchas
riquezas del joven, su apego a ellas, era el obstáculo
insalvable); nosotros podemos decir que es muy difícil
que un rico genere, conserve y desarrolle fraternidad.
Hablando en general, el rico sabe que su riqueza ha
sido el resultado de una acumulación de bienes realizada a base de buscar, por encima de todo, el propio interés. En este enriquecimiento «el otro» o bien ha
sido un aliado, del que uno se puede aprovechar, o
bien un competidor al que hay que vencer.
Desconocemos estudios sociológicos sobre la estabilidad de uniones entre la gente rica en comparación con las que se dan entre gente pobre. En todo
caso, resultaría muy iluminador, no sólo saber el número, por ejemplo, de rupturas matrimoniales o de
fracasos de cooperativas, sino también el motivo por
el que se producen. Sospechamos que siempre encontraremos, entre las causas, una falta de espíritu de
pobreza o un exceso de orgullo egoísta.
En el Espíritu el hermano pobre (que no «el pobre
hermano») es el verdadero. De él te puedes fiar. La
nueva fraternidad tendrá en él uno de sus más firmes
cimientos.
† Agustí Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat

«Jo sóc el cep i vosaltres les sarm
quest període estival que ara vivim ens
permet fer un cop d’ull enrere per mirar
i valorar el que hem viscut durant el curs
2016-2017, el central en aquest Pla Pastoral a
tres anys que ens hem donat després de la revisió
diocesana amb motiu del 10è aniversari del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat.

A

Vol servir per prendre consciència globalment
del que hem viscut i per orientar-nos millor vers el
que cal continuar fent durant el proper curs.
Sabem que no arribarem a reflectir tot el que
s’ha realitzat a la diòcesi; malgrat tot, ens obre una
panoràmica per continuar caminant amb esperança.

Què ens havíem proposat?
Crida a l’autenticitat de vida
a)
b)
c)
d)

Preveres i diaques: ministres de la comunió eclesial
Família, Església domèstica
Cura i acompanyament personal dels membres de la comunitat cristiana
Atenció i creixement de l’itinerari diocesà de renovació cristiana (II)

Crida a l’evangelització
e) Projecte educatiu: la pastoral juvenil i familiar. L’educació afectiva i sexual
f) Espais de diàleg fe-cultura
Crida a la renovació d’estructures
g) Directori de l’arxiprestat. Configuració del Mapa Pastoral
h) Estructures de comunió-comunicació arxiprestals
i) Estructures d’acolliment dels pobres, discerniment i accions a plantejar. Càritas parroquials i interparroquials (II)
j) Secretariat de diàleg amb la cultura (ateneus/ràdios/centres parroquials)

Què hem fet?
Àmbits pastorals
CATEQUESI
• Celebració de l’enviament. 2 d’octubre de 2016. Conferència amb el lema «Ves tu i fes el mateix». Dirigida per
Mn. Carles Muñiz, delegat de Joventut.
CLERGAT
• Trobades de formació per a preveres i diaques. Mensualment, per vicaries o de forma conjunta, amb diverses
temàtiques:
—Com el do rebut configura l’exercici del ministeri.
Ponent: Mn. Jaume Fontbona Missé.
—Recés d’Advent. Crida a l’Evangelització. El Prevere acompanyant. Dirigit pel Fr. Octavi Vilà, P. Abat de
Poblet.
—Els organismes sinodals. Ponent: Mn. Jaume Fontbona Missé.

ENSENYAMENT
• Trobada de professors cristians. 26 de novembre de
2016. Lema: «Com ensenyar a estimar? Parlar d’afectivitat i sexualitat amb adolescents des d’una perspectiva cristiana». Dirigida per la Sra. Mercè Lajara.
FAMÍLIA
• XI Jornada diocesana de la Família. 11 de març de 2017.
Trobada i Eucaristia.
• Trobades mensuals «Diàleg en Família» al voltant de
l’Exhortació apostòlica Amoris Laetitia i Butlletí de la Delegació.
JOVENTUT
• Reunió amb els equips de Pastoral de les escoles cristianes. 28 de novembre de 2016. Educació afectiva i
sexual.
• Trobada diocesana d’adolescents i joves a Sant Sadurní d’Anoia. 4 de febrer de 2017.
LAÏCAT

—Recés de Quaresma. La germanor sacerdotal. Dirigit
per Mn. Cinto Busquet.

• Octubre i novembre. Jornades de Formació i Animació
Pastoral, a Vilafranca i a Sant Feliu.

—Varietat de carismes i ministeris en l’Església, tota
ella ministerial. Ponent: Mn. Daniel Palau Valero.

LITÚRGIA

• XIII Jornades de Formació i Espiritualitat a Montserrat.
Del 20 al 22 de febrer de 2017.

• VII Trobada d’animadors de litúrgia. 5 de novembre.
Evangelització per la litúrgia, enviats a renovar el món
amb misericòrdia.

• Conferència de Quaresma del bisbe Agustí a la Catedral
de Sant Llorenç. 2 d’abril de 2017. «Que tots siguin u,
com tu, Pare, estàs en mi i jo en tu» (Jn 17,21).

VIDA CONSAGRADA

CONSELL PASTORAL DIOCESÀ

VOCACIONAL

• 12 de novembre de 2016. Reflexió al voltant del Pla
Pastoral amb aquesta pregunta per estimular el diàleg:
«De quina manera el que ha sorgit de tots nosaltres
pot tornar a nosaltres? La comunió interna.»

• Trobada de formació amb preveres i diaques en el mes
de la Cadena de Pregària per les Vocacions. 24 de novembre de 2016. Tema: «L’acompanyament espiritual»,
amb la Dra. Mar Álvarez.

• Recés d’Advent del dia 19 de novembre de 2016.
• Recés de Quaresma del dia 18 de març de 2016.

9 de juliol de 2017

Pàgina 3

ments»: Observem la vinya en el curs que acaba
Arxiprestats
ANOIA
• Els diversos objectius s’han tractat en els consells pastorals de cada parròquia i en el Consell
Arxiprestal, tot i que no hi ha hagut actes públics específics com a tals.
• Objectiu g). L’experiència de la Visita Pastoral
a l’arxiprestat per part del bisbe Agustí, al mes
de juny de 2017, s’ha d’incloure també en el
marc del Pla Pastoral, pel que ha suposat de revitalització de l’estructura arxiprestal.

PIERA-CAPELLADES

MONTSERRAT

• No s’han realitzat actuacions ex professo amb motiu del Pla
Pastoral, sinó que s’ha anat tractant en diverses accions ja
existents, amb especial èmfasi en les Jornades de formació
a l’inici de curs i Jornades quaresmals.
• Al Consell Arxiprestal i consells pastorals parroquials s’ha
tractat el reordenament dels serveis a les parròquies per tal
de donar cobertura especialment a les necessitats de les comunitats més petites.
• Objectiu h). S’ha iniciat la integració de la informació de totes
les parròquies de l’arxiprestat a la web parroquia.cat.
• Objectiu i). Constitució de les Càritas parroquials de Capellades i de Piera.

• Objectiu c). Durant la Quaresma es van realitzar dues xerrades per
aprofundir el punt de l’acompanyament en l’experiència creient de
cada cristià, a càrrec de Mn. Josep Torrente i Mn. Carles Muñiz.
Van ser sessions realitzades a la Parròquia de Sta. Maria de Martorell, amb una participació nombrosa de fidels de tot l’arxiprestat.

VILAFRANCA DEL PENEDÈS
• Objectiu b). Des de la Junta de Catequesi Arxiprestal es va realitzar un acte senzill per acostar-se a
les famílies dels infants i joves. També s’ha potenciat la formació posterior a la Primera Comunió, cercant una major implicació de les famílies
en la formació cristiana dels seus fills.
• Formació cristiana. A partir del curs vinent, una
vegada al mes, abans de l’Eucaristia vespertina
del dissabte, es farà una breu formació litúrgica.
• Objectiu g). S’ha treballat intensament en les reunions del Consell Arxiprestal per fer palesa la realitat pastoral d’aquest arxiprestat amb les seves
dificultats i esperances. Sobretot s’ha tingut present les celebracions, la formació i un pla conjunt
de catequesi.

• Objectiu a). Consolidació del dinar setmanal de preveres i
sortida lúdica de fi de curs, per créixer en la comunió eclesial.
Reestructuració del Consell Pastoral Arxiprestal, afegint-hi
un prevere més i laics que representaran sectors pastorals
(catequesi, Pastoral de la Salut i acollidors de promesos).
• Objectiu b). Elaboració d’uns materials per a repartir durant
el curs que ve a les parròquies per ajudar i afavorir la pregària cristiana dintre de les famílies.
• Objectiu c). S’han començat dinàmiques d’acompanyament
personal d’agents de Pastoral i altres membres de les parròquies.
• Objectiu g). S’ha decidit coordinar la Pastoral de la Salut per
al curs que ve i ja s’ha reiniciat la coordinació arxiprestal
de catequesi.

◗ Reunió dels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense a
Salardú. Del 10 al 12 de juliol els
bisbes de les diòcesis amb seu a
Catalunya s’aplegaran a la Vall d’Aran en la seva darrera reunió del
curs.
◗ Setmana Catequètica. Del 10 al
14 de juliol, al Seminari Conciliar.
Es tractaran temes com «Com comunicar la fe a la generació mil·lenial?», «Com iniciar-se a ser catequista» o «Catequesi digital? Jocs i
dinàmiques amb ordinador», entre
d’altres. Informació: catequesi@
bisbatsantfeliu.cat

• Objectiu b). Al Consell Interparroquial de Molins, s’ha treballat en
diverses sessions l’exhortació apostòlica Amoris Laetitia.
• Objectiu f). A destacar, la realització de dos programes de
ràdio a ràdios municipals, a càrrec de les parròquies: «Obrint
camins» a Ràdio Molins de Rei i «Veus de la parròquia» a
Ràdio Desvern, tots dos amb una trajectòria de 25 anys.
• Objectiu h). Sortida arxiprestal al Monestir de les Avellanes,
com a cita que fa créixer en la consciència i comunió de l’arxiprestat.
• Conferències i xerrades col·loquis sobre el Pla Pastoral, doctrina
social, descoberta personal... sovint en locals no parroquials
per tal d’establir ponts amb l’entorn.

SANT VICENÇ DELS HORTS
• Recés arxiprestal de Quaresma, el 2 d’abril, al col·legi de les Dominiques de Vallirana, sobre «La Pasqua: créixer en la filiació,
créixer en la comunió» a càrrec de Mn. Joan Peñafiel, vicari. Sortida arxiprestal a Vic, l’1 de maig, amb l’assistència de 210 persones de totes les parròquies.
• Elaboració d’una llista d’activitats i grups existents a l’arxiprestat,
amb la quantitat aproximada de membres que en formen part. Serà
un bon resum per presentar al bisbe Agustí en la pròxima Visita Pastoral.
• Objectiu b). 1a Trobada de famílies de la Catequesi a nivell arxiprestal, 25 de març, amb uns 300 participants, amb aquest lema: «Viure la fe en família? I tant que és possible!»

GARRAF

AGENDA

SANT FELIU DE LLOBREGAT

BRUGUERS
• El treball del Pla Pastoral s’ha concentrat en la realització d’una Trobada d’agents pastorals de totes les parròquies
l’11 de febrer de 2017 a la Casa d’Espiritualitat P. Manyanet de Begues. Els
propòsits eren: Prendre consciència que
som arxiprestat; treballar el Pla Pastoral diocesà; conèixer agents de pastoral
d’altres parròquies; pensar junts cap a
on i com avancem; pregar agraint tot allò
que Déu ens dóna. El bisbe Agustí també
s’hi va fer present.

SANT BOI DE LLOBREGAT
• Objectiu a). La Visita Pastoral a l’arxiprestat, per part del bisbe Agustí ha facilitat i afavorit molt la comunió entre els diferents àmbits pastorals del territori.
• Objectiu c). S’han realitzat diverses conferències amb la intenció d’ajudar els
cristians a tenir uns criteris de discerniment. Per altra part, les excursions,
sortides i pelegrinatges realitzats faciliten l’intercanvi, el coneixement interpersonal i la comunió.
• Existeix un responsable arxiprestal de la Pastoral Juvenil per mirar d’aglutinar els joves de les parròquies i s’organitzen pregàries conjuntes de forma
rotatòria.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL
10. Dilluns (lit. hores: 2a setm.)
[Gn 28,10-22 / Sl 90 / Mt 9,18-26].
Sant Cristòfol, màrtir, patró dels automobilistes; santa Verònica Giuliani, verge caputxina; santa Amèlia,
viuda; sant Ascani, màrtir; beats
Carmel Bolta, prevere, i Francesc
Pinazo, franciscans i màrtirs a Damasc.
11. Dimarts [Pr 2,1-9 / Sl 33 /
Mt 19,27-29]. Sant Benet (†547),
abat, patriarca dels monjos d’Occident, patró d’Europa i patró dels
arxivers, bibliotecaris i documentalistes. Sant Pius I, papa (140-155)
i mr.; santa Olga, reina.

12. Dimecres [Gn 41,55-57;
42,5-7a.17-24a / Sl 32 / Mt 10,1-7].
Sant Joan Gualbert, abat; sant Abundi, prev. i mr. a Còrdova (854); sant
Ignasi Delgado, bisbe i mr.; sant Josep Fernàndez, prev. i mr.
13. Dijous [Gn 44,18-21.23b29;45,1-5 / Sl 104 / Mt 10,7-15].
Sant Enric (†1024), emperador germànic; sant Eusebi de Cartago, bisbe; santa Teresa de Jesús dels Andes, vg. carmelitana xilena.
14. Divendres [Gn 46,1-7.2830 / Sl 36 / Mt 10,16-23]. Sant Camil de Lel·lis (1550-1614), prev.,
fund. Servents dels Malalts a Roma

(MI, 1582), patró dels malalts i els
infermers; sant Francesc Solano,
prev. fransciscà, de Montilla, missioner al Perú; santa Adela, viuda.
15. Dissabte [Gn 49,29-32;
50,15-24 / Sl 104 / Mt 10,24-33].
Sant Bonaventura (1218-1274),
bisbe d’Albano i doctor de l’Església,
cardenal (franciscà); sant Antíoc,
metge, mr.
16. Diumenge vinent, XV de durant l’any (lit. hores: 3a setm.) [Is
55,10-11 / Sl 64 / Rm 8,16-23 / Mt
13,1-23]. Mare de Déu del Carme o
del Carmel (s. XIII), patrona de la gent
de mar.
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Diumenge XIV de durant l’any
◗ Lectura de la profecía de Zacarías
(Zac 9,9-10)

El Senyor diu: «Alegra’t, ciutat de Sió. Aclama, ciutat de Jerusalem. El teu rei fa la seva entrada.
És bo i salvador, muntat humilment en un ase,
en un pollí, fill de somera. Bandejarà d’Efraïm els
carros de guerra, allunyarà de Jerusalem els cavalls, i els arcs dels guerrers seran bandejats.
Adreçarà a tots els pobles paraules de pau, i el
seu domini s’estendrà d’un mar a l’altre, des del
gran Riu fins a l’extrem del país.»

Esto dice el Señor:
«¡Salta de gozo, Sión; alégrate, Jerusalén! Mira
que viene tu rey, justo y triunfador, pobre y montado en un borrico, en un pollino de asna. Suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén; romperá el arco guerrero y proclamará la paz
a los pueblos.
»Su dominio irá de mar a mar, desde el Río hasta los extremos del país».

◗ Salm responsorial (144)

◗ Salmo responsorial (144)

R. Beneiré el vostre nom per sempre, Déu meu
i rei meu.

R. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío,
mi rey.

Us exalçaré, Déu meu i rei meu, / beneiré el vostre nom per sempre. / Us beneiré dia rere dia, /
lloaré per sempre el vostre nom. R.

Te ensalzaré, Dios mío, mi rey; / bendeciré tu nombre por siempre jamás. / Día tras día, te bendeciré / y alabaré tu nombre por siempre jamás. R.

El Senyor és compassiu i benigne, / lent per al
càstig, gran en l’amor. / El Senyor és bo per a
tothom, / estima entranyablement tot el que ell
ha creat. R.

El Señor es clemente y misericordioso, / lento a
la cólera y rico en piedad; / el Señor es bueno con
todos, / es cariñoso con todas sus criaturas. R.

Que us enalteixin les vostres criatures, / que us
beneeixin els fidels; / que proclamin la glòria del
vostre regne / i parlin de la vostra potència. R.

Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, /
que te bendigan tus fieles. / Que proclamen la
gloria de tu reinado, / que hablen de tus hazañas. R.

Totes les obres del Senyor són fidels, / les seves
obres són obres d’amor. / El Senyor sosté els qui
estan a punt de caure, / els qui han ensopegat,
ell els redreça. R.

El Señor es fiel a sus palabras, / bondadoso en
todas sus acciones. / El Señor sostiene a los
que van a caer, / endereza a los que ya se doblan. R.

◗ Lectura de la carta de sant Pau
als cristians de Roma (Rm 8,9.11-13)

◗ Lectura de la carta del apóstol san Pablo
a los Romanos (Rom 8,9.11-13)

Germans, vosaltres no viviu segons les mires de
la carn sinó segons les de l’Esperit, perquè l’esperit de Déu habita en vosaltres, i si algú de vosaltres no tingués l’esperit de Crist, no seria de
Crist. I si habita en vosaltres l’esperit d’aquell
que va ressuscitar Jesús d’entre els morts, també, gràcies al seu esperit, que habita en vosaltres, aquell que va ressuscitar el Crist d’entre
els morts donarà la vida als vostres cossos mortals. Per tant, germans, nosaltres tenim un deute, però no amb la carn, que ens obligaria a viure
com demana la carn. Perquè si visquéssiu així,
moriríeu; en canvi, si per l’Esperit feu morir les
obres pròpies de la carn, viureu.

Hermanos:
Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros; en cambio, si alguien no posee el Espíritu
de Cristo no es de Cristo. Y si el Espíritu del que
resucitó a Jesús de entre los muertos habita en
vosotros, el que resucitó de entre los muertos a
Cristo Jesús también dará vida a vuestros cuerpos morales, por el mismo Espíritu que habita
en vosotros. Así pues, hermanos, somos deudores, pero no de la carne para vivir según la carne. Pues si vivís según la carne, moriréis; pero
si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis.

◗ Lectura de l’evangeli segons sant Mateu
(Mt 11,25-30)

◗ Lectura del santo Evangelio según
san Mateo (Mt 11,25-30)

En aquell temps, Jesús digué: «Us enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè heu revelat als senzills tot això que heu amagat als savis
i als entesos. Sí, Pare, així us ha plagut a vós.
El Pare ho ha posat tot a les meves mans. Fora
del Pare, ningú no coneix veritablement el Fill;
igualment, no coneix veritablement el Pare, fora
del Fill i d’aquells a qui el Fill el vol revelar. Veniu
a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats; jo us
faré reposar. Accepteu el meu jou, feu-vos deixebles meus, que jo sóc benèvol i humil de cor,
i trobareu el repòs que tant desitjàveu, perquè
el meu jou és suau, i la meva càrrega lleugera.»

En aquel tiempo, tomó la palabra Jesús y dijo: «Te
doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque has escondido estas cosas a los sabios y
entendidos, y se las has revelado a los pequeños.
Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido
entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo
más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino
el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.
Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Toma mi yugo sobre vosotros
y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas.
Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera».

El jou del Crist
és suau

E

l llibre de Zacaries de fet en són
dos, d’autors i èpoques diferents.
El 2n (cp. 9-14) és antologia de textos messiànics molt influents al N.T.
El rei entra a Sió (Jerusalem) inaugurant un temps de pau muntat humilment
en un ase, animal dels pobres; a més
allunyarà els cavalls, animals per a la
guerra.
L’oracle servirà per narrar l’entrada
messiànica de Jesús a Jerusalem.
L’Esperit surt 19 vegades a Rm 8 amb
l’antítesi entre Esperit i carn que abasta
l’ésser, el viure i l’obrar: no amb esquema dualista de cos i ànima sinó a nivell dinàmic-existencial.
Pau avisa que el nostre estar en l’Esperit depèn de l’habitar l’Esperit en nosaltres.
El retret de Jesús (v. 21s) a les poblacions on havia fet molts del seus miracles però no s’havien convertit emmarca
ara la pregària de Jesús enaltint el Pare.
Corazín i Betsaida tipifiquen els qui,
rebent abundància de gràcies, no volen
fer cas al missatge diví de conversió.
Us enalteixo, Pare, perquè reveleu als
senzills tot això que amagueu als savis:
l’obstacle no és la saviesa sinó l’orgull
que massa sovint l’acompanya. El savi
de debò, com més sap, millor sap que
li queda molt per descobrir. El senzill,
conscient que desconeix moltes coses,
aprèn dels qui val la pena escoltar.
Veniu a mi tots els cansats i afeixugats:
Jesús és la referència personalitzada de
la meta —Déu— cap a on volem tendir.
Accepteu el meu jou suau que no és
cap llei externa sinó l’ideal evangèlic de
les Benaurances, més exigents que la
Llei, però amb l’Esperit de Jesús com a
motor dins nostre.
Mn. José Luis Arín
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◗ Lectura de la profecia de Zacaries
(Za 9,9-10)

COMENTARI

