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PROP DE VOSALTRES

Una nova llei d’educació
Benvolguts diocesans: 

Fa poques setmanes començava el seu trà-
mit parlamentari una nova llei d’educació. 
Una més, diran alguns. I tenen raó. En els 

últims quaranta anys la nostra societat ha supor-
tat el vaivé de set lleis sobre aquest tema tan fo-
namental per al desenvolupament d’un país i per 
al futur de la seva gent, sobretot per als nens i jo- 
ves. I ara, la vuitena.

Els qui proposen les lleis aspiren sempre a su-
mar adhesions. Solen demanar també l’opinió dels  
diferents sectors afectats per cada llei perquè les  
seves aportacions puguin millorar el text inicial. En  
aquest cas concret sembla que algunes associa-
cions de pares, grups de professors i federacions  
de centres d’ensenyament no han estat escoltades.  
Les actuals autoritats ministerials han tingut més  
pressa pel tràmit que pacièn cia pel diàleg i la dis-
cussió raonada. Han mostrat poc interès a acostar  
punts de vista distants. És curiós: es busca el  
pacte escolar quan no es governa i s’oblida el discurs  
del consens quan es té el poder. Es dubta que els  
beneficis esdevenidors arribin a tothom, malgrat 
que és cert que s’utilitzen contundents i ampul·lo-
ses paraules per definir un futur universal enve ja- 
ble. Es fa més per tranquil·litzar les orelles de la ma- 
teixa corda ideològica, recordant que aconseguiran  
l’objectiu proposat tot i l’enuig de la resta. I així la  
societat continua dividida en dos grans grups que  
caminen en línies paral·leles sense arribar a punts  
de contacte que n’afavoreixin tot el conjunt.

En aquest marc de referència suposo que se’ns  
permetrà opinar als qui manifestem serioses dis-
crepàncies sobre aquest tema. Alguns grups direc-
tament interessats en l’ensenyament lamenten  
l’escàs ressò que han tingut els seus suggeri-
ments. Malgrat tot, no volem ser reduïts al silenci.

En aquest mateix sentit la Comissió Episcopal 
ha fet pública una nota (17 de juny) en què asse-
nyala la seva responsabilitat per a participar en el 
debat, la seva insistència en la protecció i la pro- 
moció del dret a l’educació i a la llibertat d’ense-
nyament, el dret dels pares en l’educació dels seus  
fills, el concepte de «demanda social» en totes les 
etapes, la formació integral de l’alumne —inclosa 
la dimensió moral i religiosa—, el coneixement  
i la comprensió de la pròpia realitat social amb les  
seves arrels cristianes i costums que marquen la 

identitat del nostre poble, el respecte a les normes  
i disposicions dels Convenis Internacionals so-
bre ensenyament i, per descomptat, de la nostra  
Constitució i dels Acords signats entre l’Estat i la  
Santa Seu. Demana, per acabar, un esforç pel dià- 
leg i la col·laboració dels uns i dels altres pel bé  
de tots.

Estic plenament d’acord amb el contingut d’a-
questa nota. L’he resumit molt, però es pot lle-
gir completa a la pàgina web de la Conferència 
Episcopal Espanyola. D’altra banda, i portant el 
cas al nostre àmbit cultural, després d’escoltar  
responsables de les nostres escoles catòliques 
i professors de religió de l’escola pública la preo-
cupació és similar a la de la resta de l’Estat: poca  
atenció —si no la discriminació—, als centres 
d’iniciativa social per part de l’Administració edu-
cativa, l’oblit dels pares en la seva responsabi-
litat, l’escàs reconeixement del professorat que 
busca la innovació i la participació, la negligència  
en el tractament de l’educació integral de l’alum-
nat.

Fins ara hem escoltat advertiments, silencis o 
amenaces. És fonamental que ens posem a treba- 
llar per aconseguir una entesa que beneficiï tothom.  
No vulguem presumir d’unes bones escoles sen-
se comptar amb la seva llarga experiència i actual  
dedicació.

Amb la meva benedicció i afecte,

† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida

NOTÍCIES

Neix el Telèfon d’Escolta per atendre  
a persones que pateixen

caràcter obert i inclusiu a tota classe de persones 
independentment de la seva religió o ideologia.

E l Bisbat de Lleida ha creat un Telèfon d’Es-
colta per donar suport a persones que esti-
guin patint ja sigui a causa de la soledat, de  

pèrdues familiars o dels efectes econòmics de la 
crisi de la Covid-19. El telèfon, confidencial i gratuït,  
és el 900 107 390. La motivació del servei és alleu- 
gerir el patiment de les persones que no tenen mit- 
jans emocionals per gestionar la situació derivada  
de la pandèmia o qualsevol altra circumstància 
que els faci patir. El servei és gratuït i les perso-
nes que truquin són ateses per una vintena de vo- 
luntaris que s’han format en les darreres setma-
nes per atendre les trucades. En tot moment es 

garanteix la confidencialitat de les persones que 
truquen.

El Telèfon d’Escolta del Bisbat de Lleida està  
operatiu de dilluns a divendres, de 10 a 13 h i de  
16 a 20 h. Ja s’han començat a rebre les primeres  
trucades i els temes que es demanen són diver-
sos. Els voluntaris que reben les trucades valoren 
la possibilitat de fer una derivació ja sigui a enti-
tats sociocaritatives o a altres serveis, depe nent 
de la situació personal de les persones que tru-
quin. En casos complexos, el voluntari podrà fer  
una consulta a un equip que en un temps curt pro- 
posarà a la persona una derivació. El servei té un 
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CERCA DE VOSOTROS

Una nueva ley  
de educación

Queridos diocesanos:

Hace pocas semanas iniciaba su trámite parla-
mentario una nueva ley de educación. Otra más, 
dirán algunos. Y no les falta razón. En los últimos  

cuarenta años nuestra sociedad ha soportado el vaivén  
de siete leyes sobre este tema tan fundamental para 
el desarrollo de un país y para el futuro de sus gentes  
en general, sobre todo para niños y jóvenes. Y va la oc - 
tava.

Quienes proponen las leyes aspiran siempre a conci-
tar adhesiones. Suelen pedir también opiniones de los 
distintos sectores afectados por cada ley para que sus 
aportaciones puedan mejorar el texto inicial. En este 
caso concreto parece que algunas asociaciones de pa-
dres, grupos de profesores y federaciones de centros  
de enseñanza no han sido escuchadas. Las actuales 
autoridades ministeriales han tenido más prisa por el 
trámite que paciencia por el diálogo y la discusión razo-
nada. Han mostrado poco interés en acercar posturas 
distantes. Es curioso cómo se busca el pacto escolar  
cuando no se gobierna y se olvida el discurso del con-
senso cuando se tiene el poder. Se duda de que los be- 
neficios venideros lleguen a todos. Aunque es cierto que  
se utilizan contundentes y ampulosas palabras para de- 
finir un futuro universal envidiable. Más para tranquilizar  
los oídos de la misma cuerda ideológica recordando 
que conseguirán el objetivo propuesto a pesar del enojo  
del resto. Y así continúa dividida la sociedad en dos gran- 
des grupos que caminan en líneas paralelas sin alcan-
zar puntos de contacto que favorezcan al conjunto de la  
misma.

Con este marco de referencia supongo que se nos 
permitirá opinar a quienes manifestamos serias discre-
pancias al respecto. Algunos grupos directamente inte-
resados en la enseñanza lamentan el escaso eco que 
han tenido sus sugerencias. A pesar de todo no quere-
mos ser reducidos al silencio.

En ese mismo sentido la Comisión Episcopal ha he-
cho pública una nota (17 de junio) en la que señala su 
responsabilidad para participar en el debate, su insis-
tencia en la protección y la promoción del derecho a la  
educación y a la libertad de enseñanza, el derecho de los  
padres en la educación de sus hijos, el concepto de 
«demanda social» en todas las etapas, la formación in- 
tegral del alumno incluida la dimensión moral y religiosa,  
el conocimiento y la comprensión de la propia realidad  
social con sus raíces cristianas y costumbres que mar-
can la identidad de nuestro pueblo, el respeto a las nor- 
mas y disposiciones de los Convenios Internacionales 
sobre enseñanza y, por supuesto, de nuestra Constitu-
ción y los Acuerdos firmados entre el Estado y la Santa  
Sede. Pide, al final, un esfuerzo por el diálogo y la cola-
boración de unos y otros por el bien de todos.

Personalmente estoy de acuerdo con el contenido de  
dicha nota. La he resumido mucho pero se puede leer 
completa en la página web de la Conferencia Episcopal  
Española. Por otra parte y llevando el caso a nuestro ám- 
bito cultural, tras escuchar a responsables de nuestras  
escuelas católicas y profesores de religión en la escue-
la estatal, la preocupación es similar a la descrita para  
el resto del Estado. La poca atención, cuando no la dis-
criminación, a los centros de iniciativa social por parte  
de la Administración educativa, el olvido de los padres 
en su responsabilidad, el escaso reconocimiento del 
profesorado que busca la innovación y la participación, 
la negligencia en el tratamiento de la educación integral  
del alumnado, etc.

Hasta ahora hemos escuchado advertencias, silen-
cios o amenazas. Es fundamental que nos pongamos a 
trabajar para conseguir un entendimiento que a todos  
beneficia. No queramos presumir de unas buenas escue- 
las sin contar con su larga experiencia y actual dedica-
ción. 

Con mi bendición y afecto. 

† Salvador Giménez Valls
Obispo de Lleida

TWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «La paraula 
“feina” apareix a la Bíblia 
per descriure l’activitat  
creadora de Déu: “Déu ha- 
via acabat la feina que  

havia fet” (Gn 2,2). Déu lliura aquesta 
activitat a l’home: la feina és la vocació  
de l’home» (1 de maig).

@Pontifex: «La crisi és un moment per 
escollir. Aquesta pandèmia és un mo-
ment de crisi social. Com reaccionar? 
Amb la perseverança, el silenci, la fide-
litat a Déu, a les decisions preses. El 
moment de crisi és com passar pel foc 
per fer-se fort» (2 de maig).

@Pontifex: «A la crisi actual necessitem un  
periodisme lliure al servei de totes les per- 
sones, especialment d’aquelles que no 
tenen veu; un periodisme que es com-
prometi amb la cerca de la veritat i obri 
vies de comunió i de pau» (5 de maig).

@Pontifex: «No és fàcil viure en la llum.  
La llum ens fa veure moltes coses llet- 
ges dins nostre: els vicis, la supèrbia,  
l’esperit mundà. Però el mateix  
Jesús ens diu: “Tingues valor,  
deixa’t il·luminar perquè jo et 
salvo”. No tinguem por de 
la llum de Jesús!» (8 de 
maig).

Les entitats sociocaritatives  
intensifiquen les atencions a l’estiu

Les entitats de la Xarxa d’Entitats Cristianes d’Ac- 
ció Social i Caritativa del Bisbat de Lleida no 
fan vacances. Al contrari, la seva activitat i l’a ten - 

ció als més vulnerables s’intensifiquen per pal·liar els  
efectes de la pandèmia.

Càritas Diocesana de Lleida davant d’un estiu que  
es preveu atípic, segueix en marxa amb la majoria de  
programes que duen a terme al llarg de l’any. Recent-
ment s’ha reprès el funcionament dels programes de  
voluntariat, amb entrevistes presencials amb cita prè-
via, per tal de cobrir el servei de recepció a l’enti tat 
i el projecte de temporers que s’ha iniciat amb Ar-
rels-Sant Ignasi. També el programa de formació se-
gueix el seu curs a través de la proposta formativa 
que s’ha ofert des de Càritas Espanyola. Així mateix, 
els programes d’Acollida Social, Atenció al Fet Migra-
tori i CECAS també segueixen funcionant amb total 
normalitat, amb visites presencials i sempre amb ci-
ta prèvia i les mesures de seguretat convenients. La 
resta de programes, tant Habitatges com Acollida La-
boral, mantenen les seves tasques habituals. Les Cà-
ritas Parroquials seguiran donant resposta arreu del 
territori al llarg de tot l’estiu per cobrir les necessi- 
tats de les persones i les famílies que s’atenen.

Salesians Sant Jordi segueix amb totes les seves  
activitats. El CRAE i els pisos d’emancipació tenen to- 
tes les seves places cobertes. El servei d’inserció so- 
ciolaboral segueix amb la dinàmica de cercar i buscar  
feines a la temporada d’estiu i amb bon ritme. L’Espai  
Jove segueix oferint sessions d’alfabetització i asses-
sorament jurídic. I, finalment, ofereixen dos casals d’es- 

tiu a partir dels serveis d’intervenció socioeduca tiva 
per als joves més vulnerables: al matí per als més pe- 
tits i a la tarda per als més grans de dotze anys. Se’n be- 
neficien uns 90 infants i joves del barri de la Bordeta.

L’Associació de Caritat de Sant Vicenç de Paül, 
durant aquest estiu, continuaran donant aliments a les  
famílies del Centre Històric, derivades dels serveis so-- 
cials de la Paeria. Gràcies als diners rebuts del Fons 
Diocesà de la Covid-19, els mesos de juliol i agost po- 
dran abastir-se de productes frescos. També han ges-
tionat i becat a 19 nens i nenes, del servei de Reforç  
Escolar, perquè puguin participar a les «Vacances per  
Créixer» que organitza la Fundació Verge Blanca.

La Fundació Obra Mercedària de Lleida va tornar  
a la nova normalitat, el passat 8 de juny els treballa-
dors de l’entitat van poder entrar al Centre Penitenciari  
però arrel del confinament de la comarca del Segrià, el  
passat 4 de juliol, es van tornar a suspendre les visi-
tes. Tot i això, aquest estiu es mantenen les activi-
tats amb els interns del pis d’acollida.

Per la seva banda, Arrels-Sant Ignasi obrirà un ca-
sal d’estiu a l’agost al barri del Secà de Sant Pere, 
amb un grup de monitores i monitors del centre d’es-
plai La Plaça. Aquesta iniciativa espera atendre 40 in-
fants, distribuïts en activitats setmanals amb la parti-
cipació de 10 nens i nenes per torn. A més, l’entitat  
reforçarà el servei d’aliments de la Botigueta per a per- 
sones nouvingudes.

L’estiu 2020 a les Llars del Seminari es preveu 
amb gran activitat tenint en compte, principalment, el  
casal d’estiu que s’ha preparat perquè els infants pu- 
guin gaudir del temps d’oci. Les intervencions indivi-
duals es continuaran duent a terme seguint les indica- 
cions i les mesures necessàries. En referència a la  
CoPar (Comissió Participativa formada per totes les  
famílies de les Llars i l’equip tècnic) es realitzarà en  
línia per garantir la continuïtat d’aquesta eina fona-
mental.

Les Obres Socials Maristes, durant l’estiu, ofereixen  
els casals d’estiu de dilluns a divendres per a 110 in- 
fants i joves (d’entre 6 i 16 anys). Els casals també  
contemplen l’àpat del dinar. A la vegada, l’entitat man- 
té el projecte Trampolí, de formació i alfabetització, per  
a joves menors no acompanyats. Tot això ho fan al bar- 
ri de la Mariola al SIS municipal Pas a Pas i al SIS Ca- 
lidoscopi.

Cal recordar que Arrels Sant Ignasi i Càritas Dio ce- 
sana de Lleida, s’implicaran en l’atenció a les perso-
nes temporeres a través dels serveis d’acollida i men- 
jador que s’ofereixen als pavellons 3 i 4 de Fira de Lleida  
gràcies a un acord amb l’Ajuntament de Lleida.
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20.  Dilluns (lit. hores: 4a setm.) 
[Mi 6,1-4.6-8 / Sl 49 / Mt 12,38-42].  
Sant Apol·linar, bisbe i mr.; sant Elies, 
profeta (s. IX aC), santa Margarida, 
vg. i mr.; sant Torlaci, bisbe; sants Pau  
i Sisenand, diaques i màrtirs a Còrdo-
va.

21.  Dimarts [Mi 7,14-15.18-20 /  
Sl 84 / Mt 12,46-50]. Sant Llorenç de  
Bríndisi (1559-1619), prevere i doc- 

tor de l’Església; sant Daniel, profeta  
(s. VII-VI aC).

22.  Dimecres [Ct 3,1-4a (o bé: 
2Co 5,14-17) / Sl 62 / Jo 20,1.11-18].  
Santa Maria Magdalena (de Magdala),  
deixebla de Jesús; sant Teòfil, pretor  
romà mr.

23.  Dijous [Ga 2,19-20 / Sl 33 /  
Jo 15,1-8]. Santa Brígida de Suècia, rel.  
viuda, fund. Institut del Salvador i co-

patrona d’Europa; sant Bernat d’Alzi-
ra i santes Maria i Gràcia, mrs.

24.  Divendres [Jr 3,14-17 / Sl: Jr  
31,10-13 / Mt 13,18-23]. Urgell:  
Beats Josep Sala i Picó, prev., i com- 
panys mrs. Sant Xarbel Makluf, prev.; 
santa Cristina, vg. i mr.; sant Víctor, mr.

25.  Dissabte [Fets 4,33;5,12.27- 
33;12,1b-2 (o bé: Fets 11,19-21;12, 
1-2.24) / Sl 66 / 2Co 4,7-15 / Mt 20,20- 

28]. Sant Jaume (anomenat el Major),  
apòstol (†44, per Pasqua), de Betsai-
da, germà de Joan (fills de Zebedeu), 
patró d’Espanya.

26.  Diumenge vinent, XVII de du- 
rant l’any (lit. hores: 1a setm.) [1R 3,5. 
7-12 / Sl 118 / Rm 8,28-30 / Mt 13,44- 
52 (o bé, més breu: 13,44-46)]. Sant Joa- 
quim i santa Anna, pares de la Benau- 
rada Verge Maria (tradició iniciada s. II).

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

REFLEXIONS

Aportacions eclesials  
a la Bioètica:  

el Kennedy Institute (I)

Des del seu naixement la Bioètica compta 
amb aportacions eclesials destacables  
(entenent la comunitat eclesial àmplia, 

no únicament la magisterial). Vegem algunes d’e- 
lles.

El primer centre universitari de Bioètica va néi- 
xer de la mà del professor Hellegers a la Univer-
sitat jesuïta de Georgetown, amb l’acord del seu  
rector, el P. Robert Henle sj.

Com relata el P. Francesc Abel, el dia 1 d’oc-
tubre de 1971 es va inaugurar oficialment, des-
prés d’uns mesos de funcionament —des de 
l’1 de juliol del mateix any— l’anomenat Joseph  
and Rose Kennedy Institute for the Study of Hu-
man Reproduction and Bioethics —més enda-
vant anomenat i conegut com Kennedy Institu-
te—. L’Institut va obrir les seves portes el primer  
de juliol del mateix any. Les característiques 
que des del començament es volen promoure  
des de l’Institut desperten certa incredulitat en 
els mitjans de comunicació, sorpresos pel fet  
que l’ètica com a diàleg ecumènic amb les  
ciències entrés per la porta gran en una univer-
sitat i, encara més, en una universitat catòli-
ca. Entre els membres del Consell de l’Institut, 
presidit per l’Honorable Sargent Shriver, hi ha-
via el professor de Teologia Moral de la Univer- 
sitat Pontifícia Lateranense, Bernard Häring;  
el professor de Religió de Princeton, Paul Ram-
sey; el professor de Genètica de Stanford Uni-
versity, Joshua Lederberg; i el Premi Nobel Jac-
ques Monod, director de l’Institut Pasteur de 
París. (...).

Hellegers va desitjar ferventment el diàleg de  
la teologia moral cristiana en general i catòlica  
en particular (...). Les converses amb teòlegs, 
bisbes i cardenals, li van confirmar que el dià-
leg bioètic, d’iniciativa secular, havia de superar  
l’escull del rerefons científic i teològic que im-
pedia la mútua comprensió. L’escolta selectiva  
o les conclusions lògiques per a uns, no ho eren  
per a altres, si no feien un autèntic esforç en apro- 
fundir les qüestions científiques els teòlegs i les  
qüestions teològiques els científics. 

 Margarita Bofarull, rscj

Davant les actuals circumstàncies que es-
tem vivint per la pandèmia de la Covid-19, 
l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes, amb 

molt de pesar però alhora també amb respecte, 
responsabilitat i prudència, atenent tanmateix el 
que recomanen les autoritats sanitàries pel que fa  
al distanciament social i a la no celebració d’actes  
públics que comportin aglomeracions, ha pres la 
decisió de suspendre la Romeria dels Fanalets de  
Sant Jaume que tradicionalment se celebra el ves-
pre del 24 de juliol a Lleida. També se suspèn la con- 
vocatòria del Concurs de Fanalets, que enguany hau- 
ria d’haver arribat a la LXXVIII edició i la resta dels 
actes programats, com la Missa que el matí del 
25 de juliol havia de celebrar el nostre bisbe Salva- 
dor a la capella del Peu del Romeu. La capella però,  
obrirà les seves portes els dies 24 i 25 de juliol, 
per a que els lleidatans puguin visitar i homenatjar  
a sant Jaume dels Fanalets.

En aquests darrers 80 anys, mai s’havia suspès  
la Romeria ni el Concurs de Fanalets, però encara  
que no hi hagi Romeria pels carrers no han de faltar  
els fanalets a Lleida. És per això que l’Agrupació fa  
una crida als lleidatans i molt especialment als in- 
fants, per a que el vespre del 24 de juliol, tal i com 
és tradició, s’homenatgi sant Jaume en la vigília de  
la seva festa penjant un fanalet encès al balcó o  
finestra de cada casa, a fi i efecte que tot i les cir- 
cumstàncies tan especials que estem vivint, la llum  

Més difusió i protecció  
per aquesta festa

La directora general de Cultura Popular de la 
Generalitat de Catalunya, Maria Àngels Blasco,  
ha comunicat a l’Agrupació Ilerdenca de Pes-
sebristes i també a la Paeria, que s’ha incoat  
l’expedient d’inscripció en el Catàleg del Patri-
moni Festiu de Catalunya de la Festa i Rome- 
ria dels Fanalets de Sant Jaume, que se cele-
bra tradicionalment el vespre del 24 de juliol a  
Lleida. L’objectiu d’aquest Catà leg és preser- 
var, difondre i protegir el patrimo ni festiu català. 

Amb la incoació de l’expedient, s’obre un ter- 
mini de 15 dies hàbils per tal de poder presen- 
tar al·legacions. Passat aquest període, es pro- 
cedirà a la resolució definitiva d’inclusió dels 
Fanalets de Sant Jaume de Lleida en el Catà-
leg, que podrà fer-se efectiva el proper 23 de  
juliol.

d’esperança i alegria dels Fanalets de Sant Jaume  
es faci més present que mai a Lleida.

L’Agrupació de Pessebristes ha preparat una 
reeixida edició d’un fanalet de paper, reproducció 
del que porta l’àngel de la imatge de sant Jaume, 
il·lustrat amb quatre magnífics dibuixos al·lusius  
a la llegenda i a la festa, realitzats per l’artista i vice- 
president de l’entitat José A. Ferrer.

REFLEXIONS

Fragment de la ponència «Bioética del Concilio Vaticano II  
hasta hoy: oportunidades y límites». I Congrés Mundial de  
Bioètica, El Escorial, 2017.

Crida a penjar fanalets als balcons 
ja que se suspèn la romeria

  

Nomenament

Mons. Salvador Giménez Valls, bisbe de  
Lleida, ha signat el següent nomena-
ment:

  Mn. Xavier Navarro Llesta, nomenat profes- 
sor estable de l’Institut Superior de Ciències Re- 
li gioses de Lleida (IREL), amb data 29.06.20.
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◗  Lectura del libro de la Sabiduría  
(Sab 12,13.16-19)

Fuera de ti no hay otro Dios que cuide de todo,  
a quien tengas que demostrar que no juzgas 
injustamente. Porque tu fuerza es el principio  
de la justicia y tu señorío sobre todo te hace  
ser indulgente con todos. Despliegas tu fuer-
za ante el que no cree en tu poder perfecto  
y confundes la osadía de los que lo conocen. 
Pero tú, dueño del poder, juzgas con modera- 
ción y nos gobiernas con mucha indulgencia,  
porque haces uso de tu poder cuando quie-
res. 
  Actuando así, enseñaste a tu pueblo que 
el justo debe ser humano y diste a tus hijos 
una buena esperanza, pues concedes el arre-
pentimiento a los pecadores.

◗  Salmo responsorial (85)

R. Tú, Señor, eres bueno y clemente. 

Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, / ri- 
co en misericordia con los que te invocan. / Se- 
ñor, escucha mi oración, / atiende a la voz de  
mi súplica. R.

Todos los pueblos vendrán / a postrarse en tu 
presencia, Señor; / bendecirán tu nombre: /  
«Grande eres tú, y haces maravillas; / tú eres 
el único Dios». R. 

Pero tú, Señor, / Dios clemente y misericordio-
so, / lento a la cólera, rico en piedad y leal, / 
mírame, ten compasión de mí. R.

◗  Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Romanos (Rom 8,26-27)

Hermanos: 
El Espíritu acude en ayuda de nuestra debili-
dad, pues nosotros no sabemos pedir como 
conviene; pero el Espíritu mismo intercede por  
nosotros con gemidos inefables. Y el que es-
cruta los corazones sabe cuál es el deseo del 
Espíritu, y que su intercesión por los santos es  
según Dios.

◗  Lectura del santo Evangelio según  
san Mateo (Mt 13,24-43)  
(Versión abreviada)

En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábo- 
la a la gente diciendo: «El reino de los cielos  
se parece a un hombre que sembró buena 
semilla en su campo; pero, mientras los hom-
bres dormían, un enemigo fue y sembró ciza-
ña en medio del trigo y se marchó. Cuando  
empezaba a verdear y se formaba la espiga 
apareció también la cizaña. Entonces fueron  
los criados a decirle al amo: “Señor, ¿no sem-
braste buena semilla en tu campo? ¿De dón-
de sale la cizaña?”. Él les dijo: “Un enemigo lo  
ha hecho”. Los criados le preguntan: “¿Quie-
res que vayamos a arrancarla?”. Pero él les 
respondió: “No, que al recoger la cizaña po-
déis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer  
juntos hasta la siega y cuando llegue la siega  
diré a los segadores: arrancad primero la ci-
zaña y atadla en gavillas para quemarla, y el 
trigo almacenadlo en mi granero”».

Diumenge XVI de durant l’any (A)

Davant de moltes injustícies és possible que la 
nostra reacció sigui la de voler eliminar, d’una 
forma o altra, els malfactors. No sé si sempre  

aquesta reacció és fruit d’un desig de justícia. Però 
el que sí està clar és que Déu té molta més pacièn-
cia. Ens ho diu la primera paràbola d’avui (i la seva 
explicació): Voleu que anem a collir-lo? [el jull]. No ho 
feu pas: si collíeu el jull, potser arrencaríeu també  
el blat. I després diu: A la fi del món el Fill de l’home  
enviarà els seus àngels, recolliran del seu Regne 
tots els escandalosos i els qui obren el mal, i els 
llençaran al forn encès. Cal, doncs, esperar fins a la 
fi dels temps; serà llavors l’hora del judici. Ara, no.  
Ara hem de tenir paciència. Ara el que ens toca és 
ser com el llevat, que una dona amaga dintre la pasta  
de farina i espera, fins que tota ha fermentat. O com 
un gra de mostassa que és la més petita de totes 
les llavors, però es fa més gran que totes les horta-
lisses. També aquí cal esperar que la llavor vagi crei-
xent i la massa fermentant.

En aquest sentit la primera lectura ens dona una 
gran lliçó: Vós que disposeu de la força, sou mode-
rat en les sentències i ens governeu amb tota con-
sideració. Obrant així, heu ensenyat al vostre poble 
que els justos han de ser humans amb tothom i heu  
omplert d’esperança els vostres fills, en veure que  
doneu l’ocasió de penedir-se dels pecats. No podem 
arrencar de seguida els pecadors perquè aquests po- 
den canviar i convertir-se. Hem de ser justos com ho 
és Déu i tenir paciència. Pau ens diu que nosaltres 
no sabem què hem de demanar per pregar com cal 
però és l’Esperit qui es posa en lloc nostre i interce- 
deix a favor del poble sant tal com Déu vol. Hem d’es- 
coltar l’Esperit per a saber què hem de demanar, per 
saber com hem d’actuar segons el que Déu realment 
vol. Mirem-nos primer a nosaltres: No siguem jull sinó  
bon blat, llevat que fermenti la massa del món, però no  
judiquem ni condemnem mai ningú. Tractem tothom 
com ho fa Déu: amb tota consideració.

Mn. Jaume Pedrós

El jull i el blat  
han de conviure 

junts

COMENTARI

◗  Lectura del llibre de la Saviesa  
(Sa 12,13.16-19)

Fora de vós, que vetlleu sobre tothom, no hi ha  
cap déu a qui hàgiu de convèncer que la vos-
tra sentència és justa. La vostra força és font 
de justícia, i el mateix domini que teniu sobre  
tothom fa que tracteu amb tota consideració.  
Demostreu només la vostra força si algú no 
creu que ho podeu tot, o bé quan humilieu 
aquells que, sabent que sou fort, es mostren  
arrogants. Vós, que disposeu de la força, sou  
moderat en les sentències i ens governeu 
amb tota consideració: el poder, si volguéssiu,  
sempre el teniu a mà. Obrant així, heu ense-
nyat al vostre poble que els justos han de ser 
humans amb tothom, i heu omplert d’esperan- 
ça els vostres fills, en veure que doneu l’oca-
sió de penedir-se dels pecats.

◗  Salm responsorial (85)

R. Senyor, vós sou indulgent i bo.

Vós, Senyor, sou indulgent i bo, / ric en l’amor  
per a tothom que us invoca. / Senyor, escol-
teu la meva pregària, / escolteu la meva sú-
plica. R.

Tots els pobles que heu creat vindran / a fer-
vos homenatge i glorificaran el vostre nom. / 
Diran: «Sou gran, Senyor, / són prodigioses les  
vostres obres, / vós sou l’únic Déu.» R.

Vós, Senyor, Déu compassiu i benigne, / lent 
per al càstig, fidel en l’amor, / mireu-me, apia-
deu-vos de mi. R.

◗  Lectura de la carta de sant Pau  
als cristians de Roma (Rm 8,26-27)

Germans, és l’Esperit mateix el qui, per ajudar  
la nostra feblesa, intercedeix amb gemecs que  
no es poden expressar. Perquè nosaltres no sa- 
bem què hem de demanar per pregar com cal,  
però és ell, l’Esperit, qui es posa en lloc nostre.  
I ni que els seus gemecs no es puguin expres- 
sar, el qui penetra l’interior dels cors sap prou 
bé quin és el deler de l’Esperit; ell inter cedeix 
a favor del poble sant tal com Déu ho vol.

◗  Lectura de l’Evangeli segons  
sant Mateu (Mt 13,24-43)  
(Versió abreujada)

En aquells temps, Jesús proposà a la gent 
aquesta altra paràbola: «Amb el Regne del cel 
passa com amb un home que havia sembrat 
bona llavor al seu camp, però a la nit, mentre 
tothom dormia, vingué el seu enemic, sembrà 
jull enmig del blat i se n’anà. Quan el sembrat 
hagué crescut i s’espigà, aparegué també el 
jull. Els mossos anaren a trobar l’amo i li di-
gueren: “No era bona, la llavor que vau sem-
brar al vostre camp? Com és, doncs, que hi 
ha jull?” Ell els respongué: “Això ho ha fet algú  
que em vol mal.” Els mossos li digueren: “Vo- 
leu que anem a collir-lo?” Ell els diu: “No ho feu  
pas: si collíeu el jull, potser arrencaríeu tam-
bé el blat.” Deixeu que creixin junts fins a l’ho- 
ra de la sega i llavors diré als segadors: “co-
lliu primer el jull i feu-ne feixos per cremar-lo; 
després colliu el blat i porteu-lo al meu gra-
ner.”»


