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PROP DE VOSALTRES

Jornada de religiosos contemplatius.
Felicitar i compartir alegries

A

costumem a celebrar alguns esdeveniments
del passat amb alegria i amb ambient de
festa. Ho fem tant en l’interior de les famílies com en els festes dels nostres pobles. Festejar té per a l’ésser humà un component de record,
de celebració actual i de mirada esperançada cap
el futur; ajuda a expressar l’alegria de cada individu i també a cohesionar el grup o la comunitat.
Com en totes les dimensions humanes, hi ha una
combinació manifesta entre la part més íntima de
la persona i les seves repercussions cap als altres.
Al llarg d’aquest curs us ha arribat la notícia que
algunes congregacions religioses han celebrat un
esdeveniment propi amb especial esplendor. Us ho
recordo avui, solemnitat de la Santíssima Trinitat,
Jornada de la Vida Contemplativa en tota l’Església.
Nosaltres comptem amb la comunitat de Carmelites de la Caparrella que sempre preguen per tota
la nostra diòcesi. Gràcies. També dir-vos que ja els
he expressat la meva felicitació i el meu reconeixement a tots. Ara sento el deure de mencionar alguns
dels fets significatius que celebren les comunitat religioses i que serviran d’acció de gràcies per la seva implicació en els plans pastorals i per la seva tasca evangelitzadora. Vegem.
1. L’Ordre de la Mercè, amb parròquia a la nostra ciutat i amb dedicació a altres activitats del propi carisma a la presó o en la reinserció de presos,
celebra els 800 anys de la seva fundació, realitzada pel català sant Pere Nolasc l’any 1218.
2. Els Germans Maristes, amb la seva obra educativa al Col·legi Montserrat i la seva obra social en
els barris de la Mariola i Balàfia, celebra els 200

anys de la seva existència, quan Marcel·lí de Champagnat va fundar aquesta congregació al nord de
França l’any 1718.
3. Les Germanetes dels Ancians Desemparats
han restaurat la seva primera casa-asil a Aitona
i l’han inaugurat com a casa-museu, juntament
amb d’altres dependències i el jardí, per a què el
puguin gaudir els actuals usuaris. A més a més,

han col·locat una bonica imatge de la seva fundadora, santa Teresa Jornet, en el transitat camí de
Sant Miquel situat a la muntanya de Montserrat.
4. Els Pares Claretians, amb parròquia a la nostra ciutat, han celebrat la beatificació de 108 membres del seu institut, assassinats en la persecució
religiosa de l’any 1936.
5. Els Pares Salesians, amb dues parròquies
i una important obra social al seu càrrec, han celebrat el nomenament, com a arquebisbe de Rabat,
del qui va ser el seu provincial, el P. Cristóbal López.
6. Les Germanes Carmelites Missioneres, fundades pel P. Palau, van celebrar el passat mes de novembre a Aitona la II Trobada de la Família Palautiana.
Com podeu comprovar són moltes les efemèrides per les quals alegrar-nos i compartir la gratitud amb i cap aquestes comunitats religioses,
que tant aporten a la nostra vida diocesana. Ho
fem des d’aquestes línies, i demanem a Déu
que puguem conservar aquests carismes durant
molts anys entre nosaltres. En aquest sentit, no
volem acabar aquest reconeixement sense mencionar el nom dels religiosos que han mort en els
últims mesos: el P. Suñol, jesuïta; la M. Milagros
Ruiz Diego, de les Missioneres Esclaves de l’Immaculat Cor de Maria; la Gna. Gregoria Zalduegui,
de les Carmelites Teresianes; i la M. Olimpia Couso, de les Franciscanes Missioneres de la Mare del
Diví Pastor. Pregueu al Senyor pel seu etern descans.
† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida

NOTÍCIES

Puigverd fidel a la processó de Sant Jordi,
única a Catalunya

P

uigverd de Lleida va celebrar, el dia 23 d’abril, la festa de Sant Jordi amb una processó, única a Catalunya, i una missa solemne.
El vicari general del Bisbat de Lleida, Mn. Josep
Anton Jové, va presidir l’acte, acompanyat pel rector de la parròquia, Mn. Lucas Evung, i els preveres de les parròquies veïnes, Mn. Santiago Mataix
i Mn. Manuel de la Varga.
Hi van assistir més de 200 persones del poble
amb les autoritats municipals, la pubilla i les dames
d’honor, així com els nens i nenes de Primera Co-

munió. L’alcalde, Josep Solsona, va agrair el suport del Bisbat a la festa i va lliurar la insígnia del
poble al vicari general, el germà del qual havia estat rector de la parròquia fa unes dècades.
A la processó van sortir pels carrers del poble
les imatges del Sant Crist, de Sant Jordi i la Mare de Déu de Montserrat. Mn. Josep Anton Jové
va beneir el terme municipal.
L’acompanyament musical de la processó va
córrer a càrrec de l’Orquestra Selvatana, mentre
que a la missa va actuar el Cor La Palometa, de
Puigverd.
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Pelegrinatge a Terra Santa,
el cinquè Evangeli

CERCA DE VOSOTROS

Jornada de religiosos
contemplativos.
Felicitar i compartir
alegrías

A

costumbramos a celebrar algunos acontecimientos del pasado con alegría y con ambiente de fiesta. Lo hacemos tanto en el interior
de las familias como en las fiestas de nuestros pueblos. Festejar tiene para el ser humano un componente de recuerdo, de celebración actual y de mirada
esperanzada hacia el futuro; ayuda a expresar la
alegría de cada individuo y también a cohesionar el
grupo o la comunidad. Como en todas las dimensiones humanas, hay una combinación manifiesta entre la parte más íntima de la persona y las repercusiones de ésta hacia los demás.
A lo largo de este curso os ha llegado la noticia de
que algunas congregaciones religiosas han celebrado un evento propio con especial esplendor. Os lo
recuerdo hoy, solemnidad de la Santísima Trinidad,
Jornada de la Vida Contemplativa en toda la Iglesia.
Nosotros contamos con la comunidad de Carmelitas
de la Caparrella que siempre rezan por toda nuestra
diócesis. Gracias. También deciros que ya les he expresado mi felicitación y mi reconocimiento a todos.
Ahora siento el deber de mencionar algunos de los
hechos significativos que celebran las comunidades
religiosas y que servirán de acción de gracias por su
implicación en los planes pastorales y por su labor
evangelizadora. Veamos.
1. La Orden de la Merced, con parroquia en nuestra ciudad y con dedicación a otras actividades del
propio carisma en la cárcel o en la reinserción de presos, celebra los 800 años de su fundación, realizada por el catalán san Pedro Nolasco en el año 1218.
2. Los Hermanos Maristas, con su obra educativa
en el Colegio Montserrat y su obra social en los barrios de la Mariola y de Balafia, celebra los 200 años
de su existencia, cuando Marcelino de Champagnat
la fundó en el norte de Francia el año 1718.
3. La Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados han restaurado su primera
casa-asilo de ancianos en Aitona y la han inaugurado como casa-museo, junto a otras dependencias y
jardín, para disfrute de los actuales usuarios. Además han colocado una hermosa imagen de su fundadora, santa Teresa Jornet, en el transitado camino de San Miguel, en la montaña de Montserrat.
4. Los Padres Claretianos, con parroquia en
nuestra ciudad, han celebrado la beatificación de
108 miembros de su instituto, asesinados en la persecución religiosa del año 1936.
5. Los Padres Salesianos, con dos parroquias y
una importante obra social a su cargo, han celebrado el nombramiento, como arzobispo de Rabat, al
que fue su provincial, el P. Cristóbal López.
6. Las Hermanas Carmelitas Teresianas, cuyo fundador fue el P. Palau, celebró en Aitona el pasado mes
de noviembre el 2.o Encuentro de la Familia Palautiana.
Como podéis comprobar son muchos los acontecimientos por los que alegrarnos y compartir la gratitud con y hacia estas comunidades religiosas que
tanto aportan a nuestra vida diocesana. Lo hacemos desde estas líneas y pedimos a Dios que podamos conservar estos carismas por muchos años entre nosotros. En ese sentido, no queremos terminar
este reconocimiento sin mencionar el nombre de los
religiosos que han fallecido en los últimos meses:
el P. Suñol, jesuita; la M. Milagros Ruiz Diego, de las
Misioneras Esclavas del Inmaculado Corazón de María; la Hna. Gregoria Zalduegui, de las Carmelitas Teresianas; y la M. Olimpia Couso, de las Franciscanas
Misioneras de la Madre del Divino Pastor. Rezad al
Señor por su eterno descanso.
† Salvador Giménez Valls
Obispo de Lleida

erra Santa ha estat el destí
del pelegrinatge diocesà de
Lleida durant la darrera setmana d’abril, encapçalada per
Mn. Joan Ramon Ezquerra, director del Secretariat de Pelegrinatges, i Mn. Àngel Escales.
Des de la moderna Tel-Aviv, «el
turó de la primavera», fins a la Ciutat Santa de Jerusalem, hem visitat Jafa, Cesarea Marítima, la
muntanya del Carmel, Tiberíades,
el mar de Galilea, Cafarnaüm, Tabgha, el mont de les Benaurances,
Natzaret, Canà, la muntanya del
Tabor, el Jordà, Jericó, Ein Karem, Betlem, Qumran, Betània.
Aquests són alguns dels llocs de
Terra Santa que evoquen passatges de l’Antic i el Nou Testament,
actualment dins de les fronteres
d’Israel i l’Autonomia Palestina.
Per al grup dels trenta-sis pelegrins ha estat, especialment, un

T

recorregut pels Sants Llocs on
Jesús, el Fill de Déu, va viure, va
ensenyar, va fer miracles i va morir i ressuscitar. Molts paratges
han canviat la seva fesomia original, però conserven la seva rique-

sa històrica i doctrinal. Visitar-los
ha suposat una experiència ben
colpidora de retorn a les arrels, al
bressol i fonts de la nostra fe. Una
experiència individual reforçada
per la bona sintonia entre tots.

Més de 5.000 persones veneren
la Moreneta a la Catedral de Lleida
rop de 5.000 persones van
venerar la Moreneta en el
seu altar a la Catedral de
Lleida, en una afluència multitudinària i continuada al llarg de tota la jornada del 27 d’abril, festa
de la patrona de Catalunya.

P

La Catedral va obrir les seves
portes a 2/4 de 9 del matí i ja no
les va tancar fins passades les 9
de la nit. L’acte central fou la missa de les 19.30 hores presidida pel bisbe Salvador, el qual va
agrair el treball de la Confraria per

tenir cura de la devoció a la Mare de Déu i invità tothom a imitar-la i a prendre-la com a model
de seguiment del seu fill Jesús.
Les persones que van visitar la
Mare de Déu de Montserrat van
rebre un punt de llibre i una branqueta de boix beneïda.
Però la Confraria també va organitzar el 24 d’abril un tridu,
que es va celebrar a la Parròquia
de Sant Ignasi. En l’Eucaristia es
va fer memòria del P. Joan Suñol.
El dia següent, la segona missa
de la preparació de la festa es va
celebrar a Aitona.
Finalment, i com ja és tradició,
desenes de lleidatans van participar en la vigília, al Santuari de
Montserrat.

TWITTER DEL PAPA FRANCESC
@Pontifex: «La Paraula
del Senyor és llum en la
foscor i ens ajuda a no tenir por, també davant les
dificultats» (6 d’abril).
@Pontifex: «Com el Bon Samarità,
tinguem cura de qui pateix i està malalt!» (7 d’abril).

@Pontifex: «Déu ens cobreix amb
la seva misericòrdia, ens cobreix
de Crist, per esdevenir instruments de bondat» (8 d’abril).
@Pontifex: «Avui Déu continua
buscant cors com el de Maria, disposats a fiar-se completament d’Ell»
(9 d’abril).
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Un centenar de persones ateses
per la Fundació Jaume Rubió
i Rubió troben feina en un any
n total de 98 participants en els programes
d’inserció laboral de la Fundació Jaume Rubió i Rubió van trobar feina l’any passat. La
Fundació Jaume Rubió i Rubió (FJRR), des del programa d’Acollida laboral, i a partir del desenvolupament d’itineraris personalitzats per a la inserció,
persegueix els objectius de millorar el nivell d’ocupació i d’augmentar les possibilitats d’inserció laboral i de manteniment del lloc de treball.
Per la seva banda, Troballes, l’empresa d’inserció de la FJRR, va incorporar l’any passat onze persones en alguna de les seves tres línies d’activitat:
Moda Re- (tèxtil), Troballes Llar (neteja) i Missatgeria amb Cor (creada a principis de 2018). La
FJRR ha atès 485 persones.
Aquest any, l’entitat ha apostat per desenvolupar una acció formativa pròpia en el sector tèxtil,
amb el curs «Fils per a la inserció».

U

D

AGENDA
◗ Diumenge, 27 de maig. A les 12 h, confirmacions a la Parròquia del Pont de Suert.
◗ Dimarts, 29 de maig. A les 19.30 h, presentació del llibre ¿Qué quieres de mí, Señor? de Juan Luis Salinas, a la Mariana.
◗ Dimecres, 30 de maig. A les 20 h, Eucaristia de fi de curs i homenatge al P. Sidera,
a l’IREL. / Tridu d’oració a Alcarràs, «Cap a
una Eucaristia més complerta», amb el P.
Marcelino Iragui Redin (O.C.D.), del 30 al
3 de juny. Info: Pquia. d’Alcarràs (P. Robert, tels. 973 790 065 i 674 472 112).
◗ Divendres, 1 de juny. A les 20 h, confirmacions d’alumnes de Maristes a la Parròquia de Sant Ignasi.
◗ Dissabte, 2 de juny. A les 19 h, confirmacions a la Parròquia de Juneda.
◗ Diumenge, 3 de juny. A les 10 h, el Sr. Bisbe presidirà La Missa de TV2, amb la participació de la coral Units pel Cant. / A les
18 h, Eucaristia i processó a la Seu Vella.

La Trinitat,
misteri de
comunió i de vida

C
En relació a l’empresa d’inserció Troballes, va
recollir l’any passat 548.580 quilos de roba. Es
tracta d’un projecte de reciclat tèxtil amb criteris
ètics, que compta a tot l’Estat amb 3.800 punts
de recollida de roba usada, tres plantes de gestió
integral amb tecnologia de darrera generació, així
com 80 punts de venda. A la vegada, la Botiga Social de Càritas va repartir 7.656 peces de roba a
512 famílies.

Pelegrinatge interior

esprés de seguir un seminari sobre sant Ignasi de Loiola, un grup de fidels de la Parròquia de Sant Ignasi va conèixer de primera
mà els llocs on el sant va fer els primers passos de
la seva vida espiritual.
Va ser el diumenge 22 d’abril. Una trentena de
membres de la comunitat parroquial van sortir
de bon matí, començant un pelegrinatge en autocar
cap a Manresa.
El P. Carles Marcet, després d’haver dirigit el seminari, va acompanyar la descoberta dels llocs cabdals de l’Ignasi neoconvers.

REFLEXIONS

La imatge d’Ignasi ferit obre el nostre pelegrinatge interior: un projecte de vana glòria s’esfondra,
per obrir-ne un nou a glòria de Déu. Això ens fa examinar els nostres desitjos de glòria vana i d’oblit de
Déu.
La «coveta» on pregava vuit hores diàries, l’hospital on s’allotjava, la capella del «rapte», ens mostren la progressiva maduració espiritual, amb els
períodes d’escrúpols i desolació i els temps de consolació i pau. Déu, ens diu Ignasi, el tractava com
un mestre d’escola tracte un nen. Intentem reconèixer en la nostra biografia els moments en què
Déu ens iniciava en la vida espiritual, amb «mocions» i «diversitat d’esperits». La creu del Tort, on
resava freqüentment, i el pou de la llum ens el mostren ja com un home nou, ple de Déu i de desig d’ajudar «les ànimes».
A la tarda, després de dinar plegats, vam baixar
tots a la cova per celebrar l’Eucaristia, molt viscuda i participada.

elebrem la festa de la Santíssima Trinitat.
En acabar la cinquantena pasqual és bo recordar la funció diversa que fan les tres persones de la Santíssima Trinitat en la història de la
nostra salvació.
La festa d’avui no pretén explicar-nos el misteri
de la Trinitat, sinó recordar com ha actuat i com
segueix actuant Déu en la nostra vida i d’aquesta
manera la nostra vida està tota ella marcada per
l’amor de Déu: ja en el Baptisme vàrem ser signats en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant.
Els textos de la litúrgia d’avui insisteixen en el
concepte de l’admirable misteri de la comunió de
les tres persones divines en una sola naturalesa:
«un sol Déu, un sol Senyor, no una sola persona,
sinó tres en una sola substància... adorem al mateix temps la vostra essència única, les persones
distintes i la seva idèntica majestat».
La nostra fe és trinitària.
Creiem que Déu és PARE. Que ens ha creat i ens
regala amb providència i generositat. És bonic
sentir-se fills de Déu. Si Jesús no hagués fet altra
cosa que ensenyar-nos a dir Déu Pare ja hauria estat gran la seva missió.
Creiem que Déu és FILL, imatge del Pare. Assumeix la nostra condició humana per salvar-nos i es
queda amb nosaltres per sempre. Ens revesteix de
la seva filiació divina i ens fa a tots germans.
Creiem que Déu és ESPERIT, impuls creador, comunicació de dons, Senyor que vivifica. Se’ns dona com a defensor i mestre. És com l’ànima de les
nostres vides i de l’Església.
Creiem en Déu però el nostre pensament es perd
en el misteri. Qui és Déu? Com és el Déu en qui
creiem? No és indiferent respondre d’una manera o d’altra. De la nostra actitud envers la divinitat en naixerà en gran part la relació que tindrem
amb Déu: la de simples criatures, la de servents,
o la de fills i filles.
I és que a Déu se’l coneix més pel camí de l’amor que pel camí del pensament.
Mn. Ramon Sàrries

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL
28. Dilluns (lit. hores: 4a setm.)
[1Pe 1,3-9 / Sl 110 / Mc 10,17-27].
Lleida: Dedicació de la Catedral.
Sant Feliu de Llobregat: Sant Felip Neri, prev. Sant Germà, bisbe de París;
sant Emili, mr.; santa Maria-Anna de
Jesús Paredes, vg., de l’Equador.
29. Dimarts [1Pe 1,10-16 / Sl
97 / Mc 10,28-31]. Urgell: Sant
Just (s. VI), bisbe d’Urgell. Tortosa:
Sant Pere Màrtir Sans, bisbe de Foquien i màrtir a la Xina (1747), nat a
Ascó (Ribera d’Ebre), dominic. Beat Feliu de Nicòsia, religiós caputxí; beat Ramon Escrivà i companys màrtirs.
30. Dimecres [1Pe 1,18-25 /
Sl 147 / Mc 10,32-45]. Sant Ferran
(1198-1252), rei castellano-lleonès,

patró d’institucions diverses. Sant
Feliu de Llobregat: Beat Pere Tarrés i
Claret, (Manresa, 1905 - Barcelona,
1950), prev. de la diòcesi de Barcelona. Santa Joana d’Arc, vg., patrona
de França; santa Emília, mare de sants
(Basili el Gran, Gregori de Nissa i Pere de Sebaste, bisbes, i Macrina).
31. Dijous [So 3,14-18 (o bé:
Rm 12,9-16a) / Sl: Is 12,2-6 / Lc 1,
39-56]. Visitació de la Benaurada Verge Maria. Santa Peronella (Petronila),
vg.; sant Pasqual, diaca.
JUNY
1. Divendres [1Pe 4,7-13 / Sl
95 / Mc 11,11-26]. Sant Justí (s. II),
mr. samarità, escriptor eclesiàstic;

sant Ignasi (Íñigo), abat castellà; sant
Flor.
2. Dissabte [Jud 17,20-25 / Sl
62 / Mc 11,27-33]. Sants Marcel·lí i Pere, mrs. romans (s. IV); sants Germà,
Paulí, Just i Sici, mrs. venerats a Girona;
sant Eugeni I, papa (654-657); sants
Potí, Blandina i companys, mrs. a Lió.
3. Diumenge vinent, Santíssim
Cos i Sang de Crist (lit. hores: de la
Solemnitat) [Ex 24,3-8 / Sl 115 /
He 9,11-15 / Mc 14,12-16.22-26].
Sant Carles Luanga i companys mrs.
a Uganda (1885-1887); sant Isaac,
monjo i mr. a Còrdova; sant Justí, mr.
a Burgos; santa Oliva, vg.; sant Joan
Grande, rel. hospitalari, santa Clotilde,
reina francesa.
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La Santíssima Trinitat (B)
◗ Lectura del libro del Deuteronomio
(Dt 4,32-34.39-40)

Moisès digué al poble: «Recorre totes les èpoques
que t’han precedit, des del dia que Déu creà l’home
sobre la terra; investiga d’un cap a l’altre del cel,
a veure si mai ha succeït un fet tan gran com aquest,
si mai s’ha sentit dir que un poble hagi escoltat la
veu de Déu que li parlés d’enmig del foc, com tu
l’has escoltada, i hagi continuat amb vida; si mai
s’ha sentit dir que cap déu hagi intentat anar a treure per a ell un poble que vivia en poder d’un altre,
combatent contra l’opressor amb senyals i prodigis, amb mà forta i braç poderós, amb fets esglaiadors i extraordinaris, com el Senyor, el vostre Déu,
ho ha fet per vosaltres a Egipte, i vosaltres ho heu
vist amb els vostres ulls. Reconeix avui que el Senyor és l’únic Déu: ni dalt al cel ni aquí baix a la terra no n’hi ha d’altre; recorda-ho sempre en el teu cor.
Compleix els seus decrets i els seus manaments
que jo et dono avui, perquè siguis feliç amb els teus
descendents, i visquis molts anys en el país que el
Senyor, el teu Déu, et dona per sempre.»

Moisés habló al pueblo diciendo: «Pregunta a los
tiempos antiguos, que te han precedido, desde el
día en que Dios creó al hombre sobre la tierra; pregunta desde un extremo al otro del cielo, ¿sucedió
jamás algo tan grande como esto o se oyó cosa
semejante? ¿Escuchó algún pueblo, como tú has
escuchado, la voz de Dios, hablando desde el fuego, y ha sobrevivido? ¿Intentó jamás algún dios venir a escogerse una nación entre las otras mediante pruebas, signos, prodigios y guerra y con mano
fuerte y brazo poderoso, con terribles portentos,
como todo lo que hizo el Señor, vuestro Dios, con
vosotros en Egipto, ante vuestros ojos? Así pues,
reconoce hoy, y medita en tu corazón, que el Señor es el único Dios allá arriba en el cielo y aquí
abajo en la tierra; no hay otro. Observa los mandatos y preceptos que yo te prescribo hoy, para que
seas feliz, tú y tus hijos, después de ti, y se prolonguen tus días en el suelo que el Señor, tu Dios,
te da para siempre».

◗ Salm responsorial (32)

◗ Salmo responsorial (32)

R. Feliç el poble que el Senyor s’ha escollit per heretat.

R. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad.

La paraula del Senyor és sincera, / es manté fidel
en tot el que fa; / estima el dret i la justícia, la terra
és plena del seu amor. R.

La palabra del Señor es sincera, / y todas sus acciones son leales; / él ama la justicia y el derecho, / y su misericordia llena la tierra. R.

La paraula del Senyor ha fet el cel, / amb l’alè de
la boca ha creat estelada; / a una paraula seva,
tot comença, / a una ordre d’ell, tot existí. R.

La palabra del Señor hizo el cielo; / el aliento de su
boca, sus ejércitos. / Porque él lo dijo, y existió; /
él lo mandó y todo fue creado. R.

Els ulls del Senyor vetllen els qui el veneren, / els qui
esperen en l’amor que els té; / ell els allibera de la
mort, / i els retorna en temps de fam. R.

Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, /
en los que esperan su misericordia, / para librar
sus vidas de la muerte / y reanimarlos en tiempo
de hambre. R.

Tenim posada l’esperança en el Senyor, / auxili nostre i escut que ens protegeix. / Que el vostre amor,
Senyor, no ens deixi mai; / aquesta és l’esperança
que posem en vós. R.

Nosotros aguardamos al Señor: / él es nuestro auxilio y escudo. / Que tu misericordia, Señor, venga
sobre nosotros, / como lo esperamos de ti.

◗ Lectura de la carta de Sant Pau
als cristians de Roma (Rm 8,14-17)

◗ Lectura de la carta del apóstol san Pablo
a los Romanos (Rom 8,14-17)

Germans, tots els qui viuen portats per l’Esperit de
Déu són els fills de Déu. Perquè vosaltres no heu
rebut pas un esperit d’esclaus que us faci viure
una altra vegada en el temor, sinó un esperit que
ens ha fet fills i ens fa cridar: «Abbà, Pare!» Així
l’Esperit s’uneix al nostre esperit per donar testimoni que som fills de Déu. I si som fills, també
som hereus: hereus de Déu i hereus amb Crist, ja
que sofrim amb ell per arribar a ser glorificats amb
ell.

Hermanos: Cuantos se dejan llevar por el Espíritu
de Dios, esos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud, para recaer en el
temor, sino que habéis recibido un Espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos: «¡Abba, Padre!». Ese mismo Espíritu da testimonio a nuestro
espíritu de que somos hijos de Dios; y, si hijos,
también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo; de modo que, si sufrimos con él,
seremos también glorificados con él.

◗ Lectura de l’evangeli segons sant Mateu
(Mt 28,16-20)

◗ Lectura del santo Evangelio según san Mateo
(Mt 28,16-20)

En aquell temps, els onze deixebles se n’anaren
cap a Galilea, a la muntanya que Jesús els havia indicat.
En veure’l es prosternaren. Alguns, però, dubtaren. Jesús s’hi acostà i els digué: «Déu m’ha donat
plena autoritat al cel i a la terra. Aneu a conver tir
tots els pobles, bategeu-los en el nom del Pare,
del Fill i de l’Esperit Sant, i ensenyeu-los a guardar
tot el que jo us he manat. Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món.»

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a
Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al
verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron.
Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y
haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he
mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos».

En el nom del Pare,
i del Fill i de
l’Esperit Sant

E

l llibre del Deuteronomi és com el testament de Moisès amb madura visió
teològica sobre la història del Poble
Elegit que té com a fet fundacional l’experiència alliberadora de l’Èxode evocada
amb la plenitud de set expressions: proves,
senyals, prodigis, mà forta, braç poderós,
fets esglaiadors i extraordinaris.
Investiga si mai s’ha sentit a dir que un
Poble hagi escoltat la veu de Déu com tu
—Israel— l’has escoltada.
Això porta a confessió de fe: El Senyor
és l’únic Déu. No n’hi ha d’altre. La confessió de fe té exigència: Compleix els seus
manaments perquè siguis feliç.
La paraula «Esperit» surt 18 cops a
Rom 8, presentant la vida nova del cristià
com «existència en l’Esperit».
La secció v. 14-30 descriu què és viure
com a fills de Déu amb criteri clau: Tots els
qui viuen portats per l’Esperit de Déu són
els fills de Déu. Ser fills de Déu és camí de
vida sostingut per l’acció de l’Esperit.
El «misteri» trinitari és misteri d’amor del
Déu únic que viu la diversitat de Persones
en unitat d’amor entre EL PARE que ho ha
posat tot a les mans del Fill (Jn 13,3), EL FILL
que no pot fer res pel seu compte fora d’allò que veu fer al Pare (Jn 5,19), i L’ESPERIT SANT que el Pare enviarà en nom meu
i us farà recordar tot el que Jo (Jesús) us
he dit i us ho farà entendre (Jn 14,26).
L’Evangeli és resum fidel de la Missió
apostòlica: Encontre del Ressuscitat amb
els Onze; Instruccions als Deixebles; Promesa del Senyor de ser amb els seus fins a
la fi del món.
La Comunitat de Mt confessa la seva
identitat com a Església de Crist, separada
de l’Israel sociològic però sense perdre el
passat comú com a Poble de l’Aliança.
Hereva de la tradició abrahàmica, l’Església de Crist no té fronteres en l’evangelització fins que la benedicció del Senyor arribi a tots els pobles de la terra (Gn 12,3).
Això els fa prendre consciència més viva
de l’encàrrec missioner de Jesús: Aneu a
convertir tots els pobles.
Per a ser fidels al Missatge, els Onze deixebles se n’anaren cap a Galilea, lloc de
l’ensenyament de Jesús.
Jesús vol que la seva plena autoritat al
cel i a la terra es vegi allargada en el món
per la col·laboració fidel dels seus amb testimoni de vida i confessió de fe.
Mn. José Luis Arín
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◗ Lectura del llibre del Deuteronomi
(Dt 4,32-34.39-40)

COMENTARI

