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PROP DE VOSALTRES

Temps de vacances
Quan arriben aquests dies mol-

ta gent està preparant les se-
ves vacances o somiant on 

anar per aprofitar el temps que l’em-
presa o el col·legi dediquen al des-
cans estiuenc. Però, la veritat és que 
moltes persones del nostre voltant 
no tenen la sort del tan anomenat me-
rescut descans. Perquè estan en l’a -
tur laboral, o perquè la seva situació 
econòmica ni tan sols els permet ar-
ribar a final de mes. D’altres viuen 
en condicions precàries perquè aca-
ben d’arribar emigrant dels seus paï-
sos. 

No sabria posar percentatges als 
diferents grups de persones en les si-
tuacions descrites anteriorment. Això 
ja ho fan els sociòlegs amb les esta-
dístiques, quan descriuen i valoren 
puntualment la realitat social. Els cris-
tians tenim una altra mirada quan 
ens adonem de les desigualtats exis-
tents, de les injustícies o dels atemp-
tats contra la dignitat de les persones. 
Quan un dels nostres germans pa-
teix per alguns d’aquests motius, ens 
preocupem i ens surt un punt de re-
bel·lia. Se’ns pot acusar d’exagerats 
però, si apel·lem a l’Evangeli, se’ns 
mostra el sofriment com a personal 
i intransferible, i aquest no té relació 
amb majories o minories. Si un pateix, 
patim tots.

No volem arribar a consideracions 
tan profundes en aquest tema de les 
vacances, però és bo fer un toc d’a-
tenció pensant en tots aquells que no 
poden gaudir-ne. Perquè si ens fiem 
només de les notícies periodístiques, 
podem concloure que tot el món dis-
posa de recursos suficients per sortir 
de casa i viatjar.

La pretensió d’aquest comentari 
setmanal és molt senzilla. Desitjo 
contribuir a què tots puguem utilitzar 
aquest temps de forma profitosa i so-
lidària. Sobretot pensant en les famí-
lies cristianes que no han d’oblidar 
les seves oracions i pràctiques reli-
gioses. Amb un primer i elemental con-
sell: no presumiu de no fer res, no us 
alegreu només d’estar prenent el sol, 
amb l’aperitiu i la migdiada, no vul-
gueu visitar tots els racons de la terra. 
És veritat que necessitem descansar, 
però és important que a la vegada si-
gui productiu per als altres i ajudi a 
millorar les relacions humanes i, so-
bretot, familiars. No ens podem per-
metre que les vacances es convertei-
xin en una càrrega pesada, en una dis-
cussió continuada i en un desig que 
acabin el més aviat possible. Això no 
beneficia a ningú.

Davant de tot això, unes senzilles 
pautes: tingueu paciència en el trac-
te amb els altres, escolteu amb més 

atenció els qui us envolten, no vul-
gueu imposar sempre la vostra opinió, 
valoreu les raons dels vostres sem-
blants, dediqueu temps a les visites 
i relacions amb els altres de forma 
gratuïta, sense interessos preconce-
buts. Recordeu-vos de la gent gran, 
dels vostres ancians. S’omplen d’a-
legria i felicitat amb la vostra presèn-
cia i la vostra conversa. Pregueu per 
ells. Procureu seguir les accions soli-
dàries que porteu a terme durant el 
curs. No hi ha vacances per a les ne-
cessitats, són permanents.

També m’atreveixo, a més a més 
de tot el què he dit fins ara, a fer una 

crida als pares: que no us preocupi 
perdre el temps amb els vostres fills, 
parleu molt amb ells, escolteu les se-
ves opinions, els seus desitjos i els 
seus interessos; cuideu el seu lleu-
re amb lectures, amb imatges o amb 
jocs que els estimulin a fer el bé, a pro-
moure sentiments positius i a buscar 
la solidaritat. No fa falta fer-los callar 
resolent tots els seus gustos. Rao-
neu les vostres negatives i que apren-
guin a rebre un no. L’àmbit educatiu 
no cessa mai, no té vacances i ens 
compromet sempre. 

† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida

NOTÍCIES

Cloenda del curs de Vida Creixent
Unes 200 persones dels dife-

rents grups de Vida Creixent 
que hi ha a la diòcesi van par-

ticipar, el passat 14 de juny, a l’acte 
de cloenda de fi de curs, a la Casa de 
l’Església-Acadèmia Mariana.

Una pregària va obrir la jornada per 
donar pas després a una ponència, 
a càrrec de Mn. Joan M. Bajo Llaura-
dó, titulada «Alegria i santedat: invita-
ció i desafiament». Des del Moviment 
asseguren que «va ser molt encerta-
da i entenedora i que els assistents 
en van treure un gran profit». A conti -

nuació, va ser el moment de descans, 
d’esmorzar i del treball en grup sobre 
la xerrada. A les 13.30 h, el bisbe Sal-
vador va presidir l’Eucaristia concele-
brada per altres mossens, entre ells 
el vicari general, Mn. Josep Anton Jo-
vé, i els consiliaris. Els qui van voler 
van compartir un dinar a les matei xes 
instal·lacions de la Casa de l’Església, 
i a la tarda es va celebrar l’assemblea. 
Els presents van fer comentaris so-
bre el curs que ha acabat, i també pro-
postes de cara el següent, que co-
mençarà el mes de setembre. 
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CERCA DE VOSOTROS

Tiempo 
de vacaciones

Cuando llegan estos días mucha gente está pre-
parando sus días de vacaciones o soñando 
dónde ir para aprovechar el tiempo en el que 

la empresa o el colegio dedican al descanso vera-
niego. Pero, la verdad es que muchas personas de 
nuestro alrededor no tienen la suerte del llamado 
comúnmente merecido descanso. Por estar en pa-
ro laboral, o en una situación económica que ape-
nas les permite llegar a fin de mes. Otras viven en 
condiciones precarias porque acaban de llegar emi-
grando de sus países.

No sabría poner porcentajes a los distintos grupos 
de personas en las situaciones arriba descritas. 
Eso ya lo hacen los sociólogos con las estadísti-
cas, cuando describen y valoran puntualmente la 
realidad social. Los cristianos tenemos otra mirada 
al percatarnos de las desigualdades existentes, 
las injusticias o los atentados contra la dignidad 
de las personas. Cuando uno solo de nuestros her-
manos sufre por alguno de estos motivos, nos preo-
cupa, y nos sale un punto de rebeldía. Se nos puede 
acusar de exagerados. Pero si apelamos al Evange-
lio, se nos muestra el sufrimiento como personal e 
intransferible, y éste no tiene relación con mayorías 
o minorías. Si uno sufre, sufrimos todos.

No queremos llegar a consideraciones tan profun-
das en este tema de las vacaciones, pero es bue-
no hacer una llamada de atención pensando en tan-
tos que carecen de posibilidad vacacional. Porque si 
nos fiamos sólo de las noticias periodísticas, pode-
mos concluir que todo el mundo dispone de recur-
sos suficientes para salir de casa y viajar.

La pretensión de este comentario semanal es 
muy sencilla. Deseo contribuir a que todos poda-
mos utilizar este tiempo de forma provechosa y so-
lidaria. Sobre todo pensando en las familias cristia-
nas, que no deben olvidar sus oraciones y prácticas 
religiosas. Con un primer y elemental consejo: no os 
jactéis de no hacer nada, no os alegréis sólo de es-
tar tumbados al sol, con el aperitivo y la siesta, no 
queráis visitar todos los rincones de la tierra. Es ver-
dad que necesitamos el descanso, pero es impor-
tante que éste sea productivo para los demás y ayu-
de a mejorar las relaciones humanas y, sobre todo, 
familiares. No nos podemos permitir que las vaca-
ciones se conviertan en una pesada carga, en una 
discusión continua y en un deseo de que concluyan 
cuanto antes. Eso no beneficia a nadie.

Ante ello, unas sencillas pautas: tened paciencia 
en el trato con los demás, escuchad con más aten-
ción a los que os rodean, no queráis imponer siem-
pre vuestra opinión, valorad las razones de vuestros 
semejantes, dedicad tiempo a las visitas y relaciones 
con los demás de forma gratuita, sin intereses pre-
concebidos. Acordaos de la gente mayor, de vues-
tros ancianos. Se llenan de alegría y felicidad con 
vuestra presencia y vuestra conversación. Rezad 
con ellos. Procurad seguir las acciones solidarias 
que lleváis durante el curso. No hay vacaciones pa-
ra las necesidades, son permanentes.

También me atrevo, además de todo lo anterior, 
a hacer una llamada a los padres: que no os preo-
cupe perder el tiempo con vuestros hijos, hablad mu-
cho con ellos, escuchad sus opiniones, sus deseos 
y sus intereses; cuidad su tiempo libre con lecturas, 
con imágenes o con juegos que les estimulen a hacer 
el bien, a promover sentimientos positivos y a bus-
car la solidaridad. No hace falta callarles resolvien-
do todos sus gustos. Razonad vuestras negativas 
y que aprendan a recibir un no. El ámbito educativo 
no cesa nunca, no tiene vacaciones y nos compro-
mete siempre.

† Salvador Giménez Valls
Obispo de Lleida

La IV Jornada Missionera de 
Lleida, centrada en el comerç just

«

Un sol esperit. Missa africana 
a Maials

 Comerç just, missió de tots» és el títol que va 
servir per desenvolupar la IV Jornada Mis-
sionera que tancava el curs 2017-2018. 

Cada any, la Delegació de Missions de Lleida con-
voca tota la diòcesi un dissabte del mes de juny a 
participar en aquesta diada, en la qual s’intenta 
aprofundir en la dimensió missionera de l’Església.

Aquest any, la IV Diada Missionera va reflexionar 
sobre el comerç just. Quina és la situació actual? 
què podem fer nosaltres, com a missioners, a casa 
nostra? i què podem fer a fora? van ser algunes de les 
qüestions que es van tractar. A la trobada, també 

La lectura dels Fets dels Apòstols del Diumen-
ge de Pentecosta parlava de com l’Esperit va 
il·luminar la ment de les persones que escol-

taven els apòstols, de tal manera que, havent-hi a 
Jerusalem persones de molts orígens i llengües, 
tots entenien la seva predicació.

Un fet semblant es va viure a l’església de Maials 
durant la Missa d’aquell diumenge. Una família afri-
cana, concretament de Costa d’Ivori, va participar en 
l’Eucaristia, juntament amb els seus parents i amics, 
aportant els seus ritus amb cants i danses a l’hora 
de l’ofertori. Es van congregar, doncs, gent de parla 
diversa: castellà, francès, català i senegalès. Però 
això sí, units per un sol llenguatge, el de la Fe. I tots 
els participants van poder viure i copsar com la for-
ça de l’Evangeli arriba a totes les cultures i es mani-
festa de múltiples maneres.

Gràcies família Kpan pel vostre regal.

es va reflexionar sobre com s’organitzen i com es 
poden ajudar a crear petites cooperatives en origen, 
per tal que arribin els productes a casa nostra amb 
totes les garanties de justícia social.

També es va debatre sobre el paper de l’Església 
dins de l’economia, i els motius que fan que Càritas 
aposti per aquest projecte de comerç just. Pilar Gar-
cia, d’Intermón Oxfam, va parlar sobre el comerç 
just, quin és el sentit d’aquesta realitat i quins són 
els seus valors.

Per la seva banda, Manolo Díaz, responsable del 
programa de Comerç Just de Càritas Diocesana de 
Lleida, va explicar el paper de l’Església dins de l’e-
conomia i va parlar de la doctrina social de l’Esglé-
sia. A més, va animar els assistents a conèixer el 
projecte de comerç just de la botiga «Fil per randa» 
de Càritas Diocesana de Lleida al carrer Doctor Fle-
ming.

Per últim, Vicent Roig, laic missioner d’Ocasha, 
que va estar a Bolívia, va apropar la situació real 
de com comença un projecte de comerç just en ter-
ra de missió. També va explicar els motius que por-
ten a impulsar un projecte d’aquest tipus en origen 
i quins riscos comporta si no es gestiona adequa-
dament.

TWITTER DEL PAPA FRANCESCTWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «Cada ofen-
sa, ferida o violència al 
cos del nostre semblant 
és un ultratge a Déu Crea-

dor i Pare» (5 de maig).

@Pontifex: «Senyor, converteix el nos-
tre cor per tal que creixi la caritat a la 
terra» (7 de maig).

@Pontifex: «Santa Maria, Rei-
na del Rosari, implora la mi-
sericòrdia de Jesús per a tots 
nosaltres pecadors» (8 de 
maig).

@Pontifex: «Som cristians en la 
mesura en què deixem que Jesús 
visqui en nosaltres» (9 de maig).
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Tot a punt per a la Romeria 
dels Fanalets

Consell Pastoral Diocesà 
per cloure el curs

L ’Associació Ilerdenca de Pesse-
bristes ja ho té tot preparat per 
a la tradicional Romeria dels Fa-

nalets de Sant Jaume del 24 de juliol, 
i també ha previst una sèrie d’actes a 
partir del dilluns dia 16 als quals con-
viden tots els lleidatans i lleidatanes.

La romeria començarà a les 9 del 
vespre, després de la Missa presidida 
pel bisbe Salvador a la Parròquia del 
Carme. Els gegants de la ciutat, grups 
de cultura popular i músics participen en aquest es-
deveniment que recorda un fet històric, i que cada 
any aplega centenars de persones, sobretot nens i 
nenes amb els seus fanalets. Un itinerari que passa 
per alguns dels carrers més cèntrics de la ciutat fins 
arribar a la capella del Peu del Romeu. La cloenda, 
que inclou la benedicció dels infants, tindrà lloc al pati 
de les Comèdies, davant de la Regidoria de Cultura.

El dia destacat de la festa és el 25 de juliol, Sant 
Jaume, amb la celebració de l’Eucaristia, a les 9 del 
matí, a la capella del Peu del Romeu. Serà presi di-

E l passat dijous 14 de juny, la Casa de l’Esglé-
sia-Acadèmia Mariana va acollir la darrera 
reunió del curs del Consell de Pastoral de la 

Diòcesi. El bisbe Salvador i el vicari general, Mn. Jo-
sep Anton Jové, van presidir la reunió.

La sessió va començar amb la lectura de l’acta 
de la reunió anterior. A continuació, el bisbe Salva-
dor va informar de la situació de la Parròquia de 
Sant Andreu i els passos que es faran en les set-
manes vinents. Va recordar que la parròquia recon-
vertirà el seu projecte pastoral cap a l’atenció a les 
confraries de Setmana Santa i a la tasca solidària 
del Voluntariat Vicencià (AIC).

A la reunió es va fer balanç de l’Assemblea Dio-
cesana celebrada el passat mes de maig. Els dele-
gats i arxiprestes presents van destacar la qualitat 
de la ponència del cardenal de Barcelona, Joan Jo-
sep Omella, i la riquesa del treball posterior en grups.

A continuació, el bisbe Salvador va anunciar que 
un dels objectius del curs 2018-2019, tercer de 
l’actual Pla Pastoral, serà millorar la coordinació 
entre les delegacions, parròquies i arxiprestats, 
posant de relleu la importància de la formació, 
especialment a l’IREL. Per acabar, es va anunciar 
la Jornada de l’Enviament que tindrà lloc a la Cate-
dral de Lleida, el proper 13 de setembre.

da pel nostre bisbe, i es tindrà un re-
cord pels pessebristes difunts, sobre-
tot pels traspassats aquest any. A les 
12 h es resarà l’Àngelus, i després es-
tà prevista una visita comentada a la 
capella, que restarà oberta tota la jor-
nada perquè tothom qui vulgui la pu-
gui visitar i resar davant la imatge de 
l’apòstol. A les 8 del vespre, al pati gò-
tic de l’IEI, es representarà l’obra Sant 
Jaume ve de Galícia. Un altre dels dies 

destacats serà el dilluns 23, en el qual s’ha previst, 
a les 8 del vespre, a la Regidoria de Cultura, l’en-
trega de premis del Concurs de Fanalets.

L’associació també ha previst una sèrie d’ac-
tes durant tota la setmana anterior a la festivitat 
de Sant Jaume, a la seva seu, la capella del Peu 
del Romeu: ofrenes de flors, recitals, representa-
cions o la presentació de la nova edició dels Goigs 
en lloança a Sant Jaume (el dia 17, a les 20 h). Es 
pot consultar tot el programa a la web del Bisbat 
(www.bisbatlleida.org).

Un comiat 
esperançador

Coincidint amb una estada temporal per estu-
dis que es perllongà dos anys, un sacerdot 
sud-americà acompanyà un grup de monitors 

d’un centre d’esplai. Integrat en la dinàmica i en les 
activitats, també en el grup d’educadors, era sempre 
proper i disponible personalment o mitjançant les 
xarxes socials. Acabada l’estada, s’acomiadà d’ells 
amb una carta en la qual abordava un seguit d’as-
pectes: «He anat descobrint que molts de vosaltres 
heu participat en les activitats del centre d’esplai 
des que éreu infants i que feu realitat la frase evan-
gèlica “De franc ho heu rebut, doneu-ho també de 
franc” (Mt 10,8). Continueu fent-ho amb generosi-
tat i esperit de servei des de l’amor.»

La potenciació de la pregària personal i de grup 
ha estat una fita important per al consiliari: «Valo ro 
molt la pregària dels monitors que precedeix l’acti-
vitat de cada dissabte. És un espai de qualitat es-
piritual que s’ha de cuidar i protegir. Tingueu cura, 
també, de la pregària trimestral llarga i del dia de 
recés de Quaresma, treballeu-hi explícitament la 
figura de Jesús de Natzaret mitjançant els evange-
lis, aprofundiu-hi. La resta, deixeu-ho a l’acció de 
l’Esperit i a allò que mogui en el cor de cadascú. 
Són experiències que obren a un mateix, als altres, 
a la natura i al món i afavoreixen la trobada amb 
Déu. Partiu del fet que el Pare de nostre senyor Je-
sucrist convé descobrir-lo i experimentar-lo com a 
alliberador, com el Déu que allibera Israel dels egip-
cis». No hi falta una reflexió i un consell: «Alguns 
dels vostres companys monitors no són explícita-
ment creients. Els creients procureu, sense perdre 
especificitat, que se sentin còmodes entre vosal-
tres i fraternalment acollits. Mostreu-los l’horitzó 
de vida que Jesús proposa. Molts no tenen conflic-
te amb Ell, el que sí que hi ha és desconeixement, 
ignorància i desconnexió. Aneu a les fonts, parleu 
de Jesús des de l’Evangeli. Treballar la persona de 
Jesús, qui és, els seus hàbits de silenci i pregà ria, 
per allò que tot el que demaneu en nom meu, Ell us 
ho concedirà. Apropar els companys a Jesús com 
en el camí d’Emaús: «Jesús mateix se’ls va acostar 
i es posà a caminar amb ells» (Lc 24,13-25). 

Les relacions personals han creat lligams. El 
rerefons és un acompanyament efectiu propiciat 
per la seva disponibilitat: «Us agraeixo les estones 
de conversa personal. M’heu donat la possibili-
tat d’acompanyar-vos i de sentir-me acompanyat. 
M’heu conegut i us he conegut.»

Enric Puig Jofra, SJ

REFLEXIONS

AGENDAAGENDA

◗  Dilluns, 16 de juliol. Festivitat de la Ma-
re de Déu del Carme. De 6 a 8 h, a la ca-
pella del Peu del Romeu, presentació 
dels fanalets al Concurs de Fanalets de 
Sant Jaume.

◗  Dimarts, 17 de juliol. A les 20 h, presen-
tació de la nova edició dels Goigs en 
lloança a Sant Jaume al Peu del Romeu.

◗  Dijous, 19 de juliol. A les 20 h, represen-
tació infantil de la Llegenda dels Fana-
lets al Peu del Romeu.

◗  Dissabte, 21 de juliol. A les 20 h, el bis-
be Salvador presidirà la Missa a la Par -
ròquia de l’Assumpció d’Alcarràs.

◗  Diumenge, 22 de juliol. A les 13 h, Mis-
sa de la Festa Major del barri de Jaume I 
a la Parròquia de Sant Martí. Presideix 
el nostre bisbe.

   

16.  Dilluns (lit. hores: 3a setm.) 
[Is 1,10-17 / Sl 49 / Mt 10,34-11,
1]. Mare de Déu del Carme o del Car-
mel (s. XIII), patrona de la gent del 
mar; santa Magdalena Albrici de 
Como, verge agustina.

17.  Dimarts [Is 7,1-9 / Sl 47 / 
Mt 11,20-24]. Sant Aleix, pelegrí; 
santes Justa i Rufina, verges i màr-
tirs; santa Marcel·lina, verge, ger-
mana de sant Ambrós; sant Lleó IV, 
papa (847-855); beates Anneta Pel-
ràs, Teresa de Sant Agustí i com-
panyes, verges carmelitanes i màr-
tirs.

18.  Dimecres [Is 10,5-7.13-
16 / Sl 93 / Mt 11,25-27]. Sant Fre-
deric, bisbe d’Utrecht i mr.; santa 
Marina, vg. i mr.; santa Simforosa 
i els seus set fills, mrs.

19.  Dijous [Is 26,7-9.12.16-
19 / Sl 101 / Mt 11,28-30]. Santa 
Àurea, vg. i mr. a Sevilla; sant Sím-
mac, papa (sard, 498-514), beat Pe-
re de Cadireta, dominicà, de Moià.

20.  Divendres [Is 38,1-6.21-
22.7-8 / Sl: Is 38,10-16 / Mt 12,1-
8]. Sant Elies, profeta (s. IX aC); san-
ta Margarida, vg. i mr.; sant Torla ci, 
bisbe; sants Pau i Sisenand, dia-

ques i mrs. a Còrdova; santa Marga-
rida, vg. i mr.; santa Liberata, vg. i mr.

21.  Dissabte [Mi 2,1-5 / Sl 10 / 
Mt 12,14-21]. Sant Llorenç de Brín-
disi (1559-1619), prev. caputxí i 
doctor de l’Església; sant Daniel, 
profeta (s. VII-VI aC); santa Pràxa-
des, vg.

22.  Diumenge vinent, XVI de 
durant l’any (lit. hores: 4a setm.) [Jr 
23,1-6 / Sl 22 / Ef 2,13-18 / Mc 
6,30-34]. Santa Maria Magdalena 
(de Magdala), deixebla de Jesús; 
sant Teòfil, pretor romà màrtir; sant 
Menelau, abat. 

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL
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◗  Lectura de la profecia d’Amós (Am 7,12-15)

En aquells dies, Amasies, sacerdot de Bet-El, di-
gué a Amós: «Vident, vés-te’n d’aquí. Fuig al país 
de Judà. Menja-hi el teu pa i fes-hi de profeta, pe-
rò aquí, a Bet-El, guarda’t de tornar-hi a fer de pro-
feta, que això és un santuari del rei, un temple de 
l’estat.» Amós li respongué: «Jo no sóc profeta, 
ni he estat mai de cap comunitat de profetes. Jo 
sóc pastor i sé fer madurar el fruit dels sicòmors, 
però el mateix Senyor m’ha pres de darrere els ra-
mats i m’ha dit: “Vés a profetitzar a Israel, el meu 
poble”».

◗  Salm responsorial (84)

R.  Senyor, feu-nos veure el vostre amor, i do-
neu-nos la vostra salvació. 

Jo escolto què diu el Senyor: / Déu anuncia la pau 
al seu poble. / El Senyor és a prop per salvar els 
seus fidels, / i la seva glòria habitarà al nostre 
país. R. 

La fidelitat i l’amor es trobaran, / s’abraçaran la bon-
dat i la pau; / la fidelitat germinarà de la terra, / 
i la bondat mirarà des del cel. R. 

El Senyor donarà la pluja, / i la nostra terra dona-
rà el seu fruit. / La bondat anirà al seu davant, / 
i la pau li seguirà les petjades. R.

◗  Lectura de la carta de sant Pau als cristians 
d’Efes (Ef 1,3-14) (Versió abreujada)

Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesu-
crist, que ens ha beneït en Crist amb tota mena 
de benediccions espirituals dalt del cel. Ens elegí 
en ell abans de crear el món, perquè fóssim sants, 
irreprensibles als seus ulls. Per amor ens des-
tinà a ser fills seus per Jesucrist, segons la se-
va benèvola decisió, que dona lloança a la gran-
desa dels favors que ens ha concedit en el seu 
Estimat. En ell hem estat rescatats amb el preu 
de la seva sang. Les nostres culpes han estat 
perdonades. La riquesa dels favors de Déu s’ha 
desbordat en nosaltres. Ell ens ha concedit tota 
aquesta saviesa i penetració que tenim. Ens ha 
fet conèixer el secret de la decisió benèvola que 
havia pres en ell mateix, per executar-la quan els 
temps fossin madurs: ha volgut unir en el Crist 
tot el món, tant el del cel com el de la terra. 

◗  Lectura de l’evangeli segons sant Marc 
(Mc 6,7-13)

En aquell temps, Jesús cridà els dotze i començà 
d’enviar-los de dos en dos. Els donà poder sobre 
els esperits malignes i els recomanà que, fora 
del bastó, no prenguessin res per al camí: ni pa, 
ni sarró, ni diners, ni un altre vestit, i només les 
sandàlies per calçat. I els deia: «A la primera ca-
sa on us allotgeu, quedeu-vos-hi fins que marxeu 
d’aquell lloc. Si en un lloc no us volen rebre ni es-
coltar, a l’hora de sortir-ne, espolseu-vos la ter-
ra de sota els peus, com una acusació contra 
ells.» 
  Els dotze se’n van anar i predicaven a la gent que 
es convertissin. Treien molts dimonis i ungien amb 
oli molts malalts, que es posaven bons.

◗  Lectura de la profecía de Amós (Am 7,12-15)

En aquellos días, Amasías, sacerdote de Betel, di-
jo a Amós: 
  «Vidente: vete, huye al territorio de Judá. Allí po-
drás ganarte el pan, y allí profetizarás. Pero en Be-
tel no vuelvas a profetizar, porque es el santuario 
del rey y la casa del reino». 
  Pero Amós respondió a Amasías: «Yo no soy pro-
feta ni hijo de profeta. Yo era un pastor y un culti-
vador de sicomoros. Pero el Señor me arrancó de 
mi rebaño y me dijo: “Ve, profetiza a mi pueblo 
Israel”».  

◗  Salmo responsorial (84)

R.  Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos 
tu salvación. 

Voy a escuchar lo que dice el Señor: / «Dios anun-
cia la paz / a su pueblo y a sus amigos». / La sal-
vación está cerca de los que lo temen, / y la glo-
ria habitará en nuestra tierra. R. 

La misericordia y la fidelidad se encuentran, / la 
justicia y la paz se besan; / la fidelidad brota de 
la tierra, / y la justicia mira desde el cielo. R. 

El Señor nos dará la lluvia, / y nuestra tierra dará 
su fruto. / La justicia marchará ante él, / y sus 
pasos señalarán el camino. R. 

◗  Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Efesios (Ef 1,3-14) (Versión abreviada)

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesu-
cristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda 
clase de bendiciones espirituales en los cielos. 
Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del 
mundo para que fuésemos santos e intachables 
ante él por el amor. Él nos ha destinado por me-
dio de Jesucristo, según el beneplácito de su vo-
luntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria 
de su gracia, que tan generosamente nos ha con-
cedido en el Amado. En él, por su sangre, tene-
mos la redención, el perdón de los pecados, con-
forme a la riqueza de la gracia que en su sabiduría 
y prudencia ha derrochado sobre nosotros, dándo-
nos a conocer el misterio de su voluntad: el plan 
que había proyectado realizar por Cristo, en la 
plenitud de los tiempos: recapitular en Cristo to-
das las cosas del cielo y de la tierra. 

◗  Lectura del santo Evangelio según 
san Marcos (Mc 6,7-13)

En aquel tiempo, Jesús llamó a los Doce y los fue 
enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre 
los espíritus inmundos. 
  Les encargó que llevaran para el camino un 
bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni di-
nero suelto en la faja; que llevasen sandalias, pe-
ro no una túnica de repuesto. Y decía: «Quedaos 
en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de 
aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escu-
cha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies, 
en testimonio contra ellos». 
  Ellos salieron a predi car la conversión, echaban 
muchos demonios, ungían con aceite a muchos 
enfermos y los cura ban. 

Diumenge XV de durant l’any (B)

Amós (meitat del s. VIII aC) és el primer 
profeta amb llibre propi. L’època sem-
bla econòmicament pròspera, sense 

guerres, demogràficament creixent i amb cul-
te molt abundant. 

Però el profeta denuncia greus injustícies 
amb rics cada cop rics i pobres cada cop més 
pobres; preparatius per a la guerra i buidor d’un 
culte que no fa brollar el dret i rajar la justícia. 

La secció 7,10s és clau per copsar el con-
flicte. Amasies sacerdot perverteix la realitat 
pretenent que Bet-El («Casa de Déu» en he-
breu) sigui santuari del rei i temple de l’estat, 
on el sacerdot ja no promou el projecte de Déu 
sinó que defensa els interessos del rei. 

Amós, que no ha buscat ser profeta, té clar 
que si el Senyor li diu: «Ves a profetitzar el meu 
poble», ell sense dubtar-hi va i profetitza en nom 
de Déu.

La carta als Efesis té la seva perfecta sín-
tesi en l’himne de lloança a Déu, originat en 
la litúrgia de les primeres comunitats cristia-
nes. 

Al text original un sol subjecte gramatical 
—Déu i Pare— regeix sintàcticament tot l’him-
ne amb tres verbs principals: ens escollí... 
ens agracià... ha fet abundar cap a nosaltres. 

L’himne és de lloança a Déu que és Pare, 
primer i gran protagonista de l’acció salvífica. 

La resta de la pregària eulògica aclarirà el rol 
de nostre Senyor Jesucrist, segon protagonis-
ta principal.

L’himne comença descrivint els dons salví-
fics com a benediccions espirituals i acaba 
definint l’Esperit Sant com a penyora de l’he-
retat que Déu ens té reservada. 

Amb quin objectiu? Perquè fóssim sants. 
La perícopa sobre els Dotze té 4 parts: a) en-

viament de dos en dos com a proto-tipus d’e -
quip missioner i donació de poder que és ca-
pacitat per créixer i fer créixer; b) instruccions 
sobre l’equipatge, on no importen els detalls 
sinó l’austeritat exigida pel model de Jesús; 
c) instruccions per als missioners a favor d’un tre-
ball aprofundit i descarregant als Enviats de la 
responsabilitat dels destinataris; d) actuació 
des Dotze que, com Jesús, predicaven, treien 
molts dimonis i ungien amb oli molts malalts. 

Mn. José Luis Arín

El culte autèntic 
fa brollar el dret 
i rajar la justícia

COMENTARI


