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PROP DE VOSALTRES

NOTÍCIES

Nomenaments
•  Mn. Manel Mercadé Melé, nomenat rector de 

la parròquia de Sant Bartomeu apóstol d’Alpi
cat, continuant com a rector de la Mare de Déu 
de Montserrat de Lleida, amb data 13.07.21.

•  Mn. Alexandru Balatchi, nomenat rector de la  
parròquia la Mare de Déu de la Mercè d’Alma
celles, amb data 13.07.21.

•  Mn. Víctor Martínez Mateu, nomenat respon
sable de l’Àrea de Cooperació Pastoral de For
mació, amb data 13.07.21.

•  Mn. Casildo Rodríguez Bravo, nomenat mem
bre de l’equip de Pastoral del Col·legi Epis

copal Mare de Déu de l’Acadèmia, amb data 
13.07.21.

•  Joan Carles Nicuesa Vilardell, nomenat dele
gat episcopal de Càritas Diocesana de Lleida, 
amb data 14.07.21.

•  Joan Carles Nicuesa Vilardell, nomenat dele
gat diocesà de Pastoral Caritativa i Social, amb 
data 14.07.21.

Per tal que hi hagi constància de que així és i do
nant fe de la seva autenticitat, signa la present no 
tificació el Secretari GeneralCanceller, a Lleida, 
el 13 de juliol de 2021.

Comencem el curs amb esperança
Estimats diocesans:

Aquest és el primer comentari d’un  
nou curs pastoral encara sota el 
signe de la recuperació sanità

ria després de mesos de tota mena de  
sofriment. Dèiem l’any passat en aques 
tes dates que, malgrat tot, comencem. 
Ara hi afegim la virtut de l’esperança 
per continuar afrontant el repte de la 
pandèmia amb la mirada posada a dalt 
de tot i també al voltant fixantnos en 
les dificultats viscudes pels nostres 
germans i col·laborant en la seva cura.

És impossible oblidar les circumstàn
cies tan dramàtiques que el nostre món 
ha experimentat en aquests últims me
sos, però l’actitud no pot portarnos al 
descoratjament o a la desesperació. Tenim prou 
exemples del combat contra el mal, de la lluita fins  
a l’extenuació, de la solidaritat sense limitacions.  
I en això trobem també un motiu de satisfacció: la 
bona actuació de milions d’éssers humans, que són  
com una resposta a la gràcia de Déu que es mou 
enmig de nosaltres i ens impul sa a fer el bé sempre  
i en tot lloc.

Comencem amb l’esperança que tothom es 
trobi amb el Senyor i amb els altres germans en 
l’àmbit de la formació i de la catequesi, en l’àmbit  
de les celebracions i en l’activitat sociocaritativa. 
Sobretot de forma presencial, perquè ens vegem 
i ens escoltem, per resar junts i per comprovar  
les mancances de la nostra societat. És cert que 
algunes persones viuen amb por als contagis, bé 
sigui per l’edat o per alguna malaltia que arrosse

guen des de fa temps. Però seguint les indicacions  
de les autoritats sanitàries no hem de dubtar de 
«normalitzar» la nostra vida diària i també, és clar, 
la nostra vida cristiana.

Esperem els pares per a la inscripció dels nens i 
joves a la catequesi de Comunió i de Confirmació.  
Les parròquies ja s’han organitzat per atendre 
aquest servei fonamental i els catequistes con
fien en una bona resposta. Ens hem preparat tam
bé per als grups de formació d’adults en les comu 
nitats parroquials i en els moviments apostòlics. 
La vostra presència enriquirà el diàleg i la cerca de  
la veritat. Així mateix, recordeu que l’IREL és la ins 
titució formativa per excel·lència de la nostra diò
cesi, que ha valorat l’assistència a classe i vol servir  
tots els grups de la nostra societat per fer efecti
va la relació fecultura.

Esperem que recupereu el més aviat  
possible la presència a les celebracions  
eucarístiques dominicals i que visqueu 
la Santa Missa amb gran intensitat els 
qui hi acudiu diàriament. Que partici
peu i acompanyeu els altres en els mo
ments d’alegria o de dolor, en les noces  
o batejos, en els funerals i comiats de  
dol afrontantlos sempre amb esperan ça 
cristiana. Des d’ara quedeu convidats  
a les celebracions diocesanes: 30 de 
setembre, FESTA DE L’ENVIAMENT; 12 
d’abril, MISSA CRISMAL; 28 de maig, 
ASSEMBLEA DIOCESANA. Ja concreta
rem les dades perquè tingueu una cor
recta informació també de la festa de 
l’OBERTURA DEL SÍNODE, el pròxim 17 
d’octubre, a la nostra catedral.

Esperem que continueu interessantvos pels 
necessitats de la nostra societat i per tots aquells 
que us demanin ajuda espiritual o material. 

Compartiu els vostres diners, col·laboreu amb 
el vostre temps, que la vostra caritat sigui cons
tant. 

Coneixeu la gran quantitat d’institucions de di
cades a promoure l’amor i la solidaritat que agrairan 
l’augment de socis, de simpatitzants, de donants  
circumstancials. No podem viure com a cristians 
oblidant la preocupació pels altres.

Així afavorim l’esperança que Déu ha dipositat  
en el cor humà.

Amb la meva benedicció i afecte,

† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida

Mons. Salvador Giménez Valls, bisbe de 
Lleida, ha signat els següents nomena
ments:

•  Mn. Joaquim Vicent Blas Pastor, nomenat ads
crit de les parròquies de Sant Bartomeu, apóstol  
d’Alpicat i Mare de Déu de Montserrat de Lleida,  
amb data 13.07.21.

•  Mn. José Wilson Marín Castaño, nomenat rector 
de les parròquies de Sant Josep Obrer del Pla  
de la Font, Mare de Déu del Roser de Gimenells,  
i l’Assumpció de la Mare de Déu de Sucs, amb 
data 13.07.21.
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CERCA DE VOSOTROS

Iniciamos el curso 
con esperanza

Estimados diocesanos:

Es el primer comentario de un nuevo curso pas
toral todavía bajo el signo de la recuperación 
sanitaria tras meses de sufrimiento en todos 

los órdenes. Decíamos el año pasado por estas fe
chas que, a pesar de todo, empezamos. Ahora aña
dimos la virtud de la esperanza para continuar afron
tando el reto de la pandemia con la mirada puesta 
en lo alto y también al entorno fijándonos en las difi
cultades vividas por nuestros hermanos y colaboran
do en su cuidado.

Es imposible olvidar las circunstancias tan dramá
ticas que nuestro mundo ha experimentado en estos 
últimos meses pero la actitud no puede llevarnos al 
desánimo o a la desesperación. Tenemos suficien
tes ejemplos del combate contra el mal, de la lucha 
hasta la extenuación, de la solidaridad sin limitacio
nes. Y ahí también existe un motivo para la satisfac
ción por la buena actuación de millones de seres hu
manos. Es como una respuesta a la gracia de Dios 
que se mueve en medio de nosotros y nos impulsa 
a hacer el bien siempre y en todo lugar.

Empezamos con la esperanza de que todos se en
cuentren con el Señor y con los demás hermanos en 
el ámbito de la formación y de la catequesis, en el ám
bito de las celebraciones y en la actividad sociocarita
tiva. De forma presencial para que nos veamos y nos 
escuchemos, para rezar juntos y para comprobar las 
carencias de nuestra sociedad. Es cierto que algunas 
personas viven con miedo a los contagios, bien sea 
por la edad o por alguna enfermedad que arrastran 
desde hace tiempo. Pero siguiendo las indi caciones 
de las autoridades sanitarias no dudemos en «norma 
lizar» nuestra vida diaria. Y también, como no puede  
ser de otra manera, nuestra vida cristiana.

Esperamos a los padres para la inscripción de los 
niños y jóvenes para la catequesis de Comunión y de 
Confirmación. En las parroquias ya se han organiza
do para atender este servicio fundamental; los cate
quistas confían en una adecuada respuesta. Nos he
mos preparado también para los grupos de formación 
de adultos en las comunidades parroquiales y en los 
movimientos apostólicos. Vuestra presencia enrique
cerá el diálogo y la búsqueda de la verdad. Recordad 
que la institución formativa por excelencia de nuestra 
diócesis, el IREL, ha valorado la asistencia a clase y 
quiere servir a todos los grupos de nuestra sociedad 
para hacer efectiva la relación fecultura.

Esperamos que recuperéis lo antes posible la pre
sencia en las celebraciones eucarísticas dominicales 
y que viváis con mayor intensidad quienes acudís dia
riamente a la Santa Misa. Participad y acompañad 
a los demás en los momentos de alegría o de dolor, 
en las bodas o bautizos, en los funerales y despedi
das de duelo afrontándolas siempre con esperanza 
cristiana. Desde ahora quedáis invitados a las cele
braciones diocesanas: 30 de septiembre, FIESTA 
DEL ENVÍO; 12 de abril, MISA CRISMAL; 28 de mayo, 
ASAMBLEA DIOCESANA. Ya concretaremos los datos 
para que tengáis una correcta información también 
para la fiesta de la APERTURA DEL SÍNODO, el próxi
mo 17 de octubre, en nuestra catedral.

Esperamos que continuéis mostrando interés por 
los necesitados de nuestra sociedad y por todos  
aquellos que os pidan ayuda espiritual o material. 
Compartid vuestro dinero, colaborad con vuestro tiem
po, que vuestra caridad sea constante. Conocéis la 
gran cantidad de instituciones dedicadas a promover 
el amor y la solidaridad. Estas agradecerían el aumen
to de socios, de simpatizantes, de donantes circuns
tanciales. No podemos vivir en cristiano olvidando la  
preocupación por los demás.

Así favorecemos la esperanza que Dios ha deposi
tado en el corazón humano. 

Con mi bendición y afecto.

† Salvador Giménez Valls
Obispo de Lleida

La Confraria de Montserrat continua 
essent un instrument d’evangelització

E l pare abat de Montserrat, Josep M. Soler, va  
rebre ahir a la sala de la Façana els partici
pants a la romeria de les Terres de Lleida al 

Santuari que va començar el passat dia 7 i que s’a 
llargarà fins al 14. Fa 75 anys que la Confraria orga
nitza aquest pelegrinatge a la Santa Muntanya, tot 
i que l’any passat no va poder ser possible a cau
sa de la pandèmia. Mig centenar de persones de  
totes les edats van participar en el tradicional Dia 
de Lleida que enguany va coincidir amb la Festivitat  
de Sant Benet, patró dels monjos de Montserrat. 
El primer en intervenir fou el president de la Confra
ria Josep Estuch i després va ser el torn de Mn. Jo 
sep Maria Escorihuela, consiliari de la Confraria, que  
va excusar el bisbe Salvador.

A continuació, el Pare Abat va afirmar durant  
aquesta recepció que «no sempre és fàcil mantenir 
la Confraria, organitzar la romeria però el que és 
important és que hi ha hagut persones que s’han 
sacrificat per tirar endavant la Confraria, per mante
nir viva la devoció a la Mare de Déu i després tra 
duirho a la pràctica amb la relació amb els altres, 
la manera de viure o la manera de pregar».

També va afegir que «donem gràcies a Déu pel tre 
ball i l’esforç que heu fet en aquests últims 75 anys»  
i va destacar que «la Confraria continua essent un 
instrument de pastoral, d’evangelització, de vida 
cristiana seriosa. Endavant, encara que de vegades  
costi. Veig que també hi ha joves i per tant hi ha unes  
persones que poden donar continuïtat i en aquest  
sentit, coratge i endavant per continuar la tasca».  
Va acabar la seva intervenció dient que «la Mare de  
Déu ens ensenya a viure la fe cristiana amb inten 
sitat, amb joia i també a no desesperar mai de l’a
mor de Déu, que ens ajuda i ens va acompanyant».

TWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «Els sants i les  
santes ens demostren 
que es pot lloar Déu sem
pre, en els bons i en els  
mals moments, perquè 

Déu és l’Amic fidel i el seu amor mai 
ens abandona» (3 de maig).

@Pontifex: «Tots estem en la mateixa 
barca, cridats a treballar perquè no hi ha 
gi murs que ens separin, perquè no hi 
hagi “uns altres”, sinó només un “nos al 

tres”, gran com tota la humanitat» (6  
de maig).

@Pontifex: «Déu salva amb amor, no 
amb la força; es proposa, no s’imposa»  
(6 de maig).

@Pontifex: «El coronavirus ha produït 
morts i sofriments, afectant la vida de 
tots, especialment la dels més vulne 
rables. Els prego que no s’oblidin  
dels més vulnerables» (8 de maig).

Aquest va ser l’acte central de la jornada, que 
va començar amb l’Eucaristia presidida pel Pare 
Abat. Els assistents a la celebració havien de por
tar un tiquet per poder entrar i comptabilitzar l’afo
rament que estava limitat al 50%. Una mica abans 
de començar la missa, des de la Confraria es van 
presentar les ofrenes tot dient: «Tot i el que es
tem vivint, els confrares lleidatans estem joiosos 
per commemorar enguany els 140 anys de la fun
dació de la Confraria i el 75 aniversari de la seva 
restauració. En donem gràcies en aquesta Eucaris
tia de la festa de Sant Benet, alhora que renovem  
el nostre compromís montserratí i us oferirem com 
ja és costum, l’oli i la fruita de Lleida, fruits de la ter 
ra i del treball del homes, que hem dipositat als 
peus de l’altar.»

El pare Josep M. Soler a l’homilia va dir, entre 
d’altres coses, que «els ensenyaments de sant 
Benet han deixat de ser patrimoni exclusiu de la 
família benedictina, són herència de tot el poble 
de Déu i, fins i tot, són guia per assumir una perso
nalitat madura i unes relacions socials constructi
ves». I va afegir també que «si els pobles visquessin  
més aquestes realitats, molts dels problemes ac
tuals trobarien camins de solució». El Pare Abat va 
destacar també que «hem de començar per evange 
litzar la nostra vida personal i amb la manera com 
vivim les nostres relacions fraternes i amb la mane
ra com ens perdonem els uns als altres».

La majoria dels romers van participar després en 
un dinar de germanor i, a la tarda, uns quants van  
visitar la majòlica de la Mare de Déu de l’Acadèmia  
als Degotalls, mentre els que van pujar amb auto
car a passar el dia, van visitar el Santuari de Sant 
Ramon.
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Exercicis espirituals  
en la Vida Quotidiana

L’Església del Pilar de Lleida 
instal·la panells solars

Des de l’Equip d’Espiritualitat Ignasiana de 
Lleida ens fa molta il·lusió proposar una no
va edició del Exercicis espirituals en la Vida 

Quotidiana (EVQ) per al curs 20212022, perquè 
creiem que és una bona ajuda per aprofundir en el 
coneixement del misteri de Jesús i en l’experiència 
espiritual en la vida quotidiana.

Sant Ignasi va escriure els Exercicis espirituals 
després de llargs anys d’experiència i reflexió, i són 
una pedagogia per a poder créixer en aquella mane
ra humana de viure que s’inspira en Jesús de Natza 
ret i en el seu Evangeli. L’experiència dels exercicis  
es pot dur a terme ja sigui en ambient d’aïllament 
(recés) o en la vida quotidiana, bé sigui individual
ment o en grup. Són modalitats diferents que adap
ten l’experiència a la necessitat i el moment que 
viu cada persona. La nostra proposta és individual
ment i en la vida quotidiana amb un acompanyant 
personal.

Durant aquest recorregut es desenvolupen dife
rents formes de pregària i el que fa els exercicis té 
en tot moment el suport del seu acompanyant. La 
durada prevista de la nostra proposta per al curs 
20212022 és d’un curs acadèmic durant el qual 

E l passat dilluns 12 de juliol ha acabat al sos
tre del Pilar de Lleida la instal·lació d’energia 
solar fotovoltaica de quasi 15 kw, amb 34 

panells solars, amb autorització del Bisbat de Llei
da. L’empresa encarregada de dur a terme els tre
balls, especialitzada en aquestes instal·lacions, ha 
estat Becquel.

Aquesta és la primera fase d’un projecte que en 
el futur en preveu dues més.

Es pretenen tres objectius: generar energia neta, 
propiciar l’autoconsum que redueixi la despesa men
sual en el rebut de la llum de les parròquies Verge 
del Pilar i Maria Magdalena de Lleida amb els seus 
tres pisos parroquials i, per últim, apostar per les 
anomenades «comunitats energètiques» que pos
sibilitin de manera comunitària, generar i compar
tir energia fotovoltaica, amb criteris socials, solida
ris i pel bé comú.

En aquesta primera fase, la instal·lació fotovol
taica generarà energia que des del primer moment 
beneficiarà a la parròquia del Pilar. Posteriorment, 
una part d’aquesta energia generada, beneficiarà 
també a la parròquia de Maria Magdalena i els seus 
tres pisos, en els quals hi viuen actualment perso
nes en situació de vulnerabilitat. Cal recordar que 
la parròquia de Santa Maria de Gardeny ja va ins
tal·lar plaques solars al mes de març.

es realitza una entrevista setmanal amb l’acompa
nyant per compartir l’experiència, es tracten de di
ficultats que puguin anar sorgint i es facilita la ma
tèria per a la setmana següent.

Tres recessos de cap de setmana, un al princi
pi, un a la meitat i un al final reforcen l’experièn
cia i ajuden a compartir experiències i pregària. En 
aquests recessos també es faciliten pautes meto
dològiques que poden ajudar en el procés.

Preveiem iniciar els EVQ a principis d’octubre. Si 
esteu interessats/ades en inscriureus o necessi
teu més informació podeu contactar a través del cor
reu electrònic: espiritualitat.santignasi@gmail.com

REFLEXIONS

Carta a l’avi  
mai conegut

Quan va néixer, l’avi feia anys que havia 
traspassat. A casa, encara es parlava 
molt d’ell, de les seves habilitats, de 

l’encert de les seves paraules i dels seus si
lencis, del seu esperit de servei, de la cons
tància i la dedicació al treball i a l’estudi. Va 
acabar la carrera ja casat, treballant i amb  
fills. Era, certament, un home amb un carisma  
especial. L’infant va créixer i, quan tenia deu 
anys, es complí el vintè aniversari de la mort 
de l’avi. Se’n tornà a parlar molt. Era l’any de la  
primera comunió. «Aixeca’t al davant de l’an
cià i honora els seus cabells blancs; així re
verenciaràs el teu Déu. Jo soc el Senyor» (Lv  
19,32).

Mesos després, preparant la motxilla per 
anar a colònies, l’àvia va trobar un paperet ben  
plegat que, entre d’altres coses, deia: «Avi, jo  
no t’he conegut, però l’àvia, els pares, els tiets  
i tietes parlen sovint de tu. Diuen que eres 
molt treballador, que arreglaves les coses que  
s’espatllaven, que parlaves poc, però que do 
naves bons consells, que ajudaves a tothom,  
que tenies paciència, que anaves a buscar  
les tietes a la catequesi, que eres molt bon  
pare…». Continuava per acabar dient: «M’hau 
ria agradat conèixerte i anar d’excursió amb 
tu. Quan sigui gran vull fer les coses bones 
que tu feies i ajudar com tu ajudaves. A vega
des prego perquè estiguis prop de Déu i se
gueixis vetllant per nosaltres, pels qui et van 
conèixer i pels que no t’hem conegut, però 
t’estimem molt. Demanali, també, que a la 
nostra família ens estimem molt». «Els nets  
són la corona dels avis, / els pares són l’orgull  
dels fills» (Pr 17,6). L’àvia va llegir la carta amb  
emoció. El net havia refet la presència de 
l’avi, amb qui ella havia compartit molts anys 
de la seva vida. Junts havien iniciat la família 
en la qual el net s’integrava. Amb la mateixa 
emoció va redactar una carta de resposta.

És important sentirse integrant d’una fa
mília i alimentar aquesta consciència de per
tinença. És bo conèixer la vida dels qui ens 
han precedit i són antecedent de la nostra.  
És fondant conèixer les actituds, sentiments i  
accions de les persones bones tan properes 
a nosaltres com un avi. És agradable a Déu 
que es pregui per ells i que visquem la respon 
sabilitat d’aquest sentit de pertinença. 

Enric Puig Jofra, SJ

6.  Dilluns (lit. hores: 3a setm.) 
[Col 1,242,3 / Sl 61 / Lc 6,611]. Sant  
Zacaries, profeta; beat Bonaventura 
de Forlí, prev.; beat Bertran de Garri
gues, prev.

7.  Dimarts [Col 2,615 / Sl 144 /  
Lc 6,1219]. Sant Albí, bisbe; santa Re 
gina, vg. i mr.; santa Judit, personatge  
bíblic.

8.  Dimecres [Mi 5,25a (o bé: Rm 
8,2830) / Sl 12 / Mt 1,116.1823  
(o bé, més breu: 1,1823)]. Tortosa:  
Naixement de la Benaurada Verge Ma 

ria, patrona principal de la diòcesi de 
Tortosa. Urgell, territori de Catalunya:  
Mare de Déu de Núria, patrona principal  
de la diòcesi d’Urgell; al Principat d’An- 
dorra: Mare de Déu de Meritxell, patro 
na d’Andorra. Sant Adrià, soldat mr. a 
Nicomèdia; sant Sergi I, papa; santa  
Adela (s. IX), rel.

9.  Dijous [Col 3,1217 / Sl 150 /  
Lc 6,2738]. Sant Pere Claver (Verdú, 
1580  Cartagena d’Índies, 1654), 
prev. jesuïta, apòstol dels esclaus a 
Colòmbia; Mare de Déu del Claustre 

(Solsona), romànica; santa Felícia, 
mr.; beat Frederic Ozanam.

10.  Divendres [1Tm 1,12.1214 /  
Sl 15 / Lc 6,3942]. Sant Feliu de Llo- 
bregat:  Beats Domènec Castellet i 
Vinyals (15921627), d’Esparraguera, 
i Lluís Eixarc i Bertran (15971628),  
de Barcelona, prevs. dominicans i mrs.  
a Omura. Tortosa:  Beat Jacint Orfa
nell i Prades, prev. i mr., nat a la Jana  
(Maestrat).

11.  Dissabte [1Tm 1,1517 / Sl 
112 / Lc 6,4349]. Beat Bonaventura 

Gran (Riudoms, 1620  Roma, 1684),  
rel. franciscà; Sant Protus i sant Jacint,  
germans mrs. (s. IV); santa Teodora 
Alexandrina, penitent; sant Joan Ga
briel Perboyre, prev. i mr.

12.  Diumenge vinent, XXIV de du 
rant l’any (lit. hores: 4a setm.) [Is 50, 
59a / Sl 114 / Jm 2,1418 / Mc 8,27 
35]. Santíssim Nom de Maria; Mare de  
Déu de Lluc, patrona de Mallorca, i al 
tres advocacions; sant Guiu, pelegrí; 
beat Miró, prev. agustinià, a Sant Joan  
de les Abadesses.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL
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Sovint ens trobem afeixugats sota el pes de 
tantes coses que ens preocupem de tal 
manera que perdem l’esperança i caiem  

en el desànim. Però no oblidem que l’esperan
ça és una virtut teologal; és a dir, esperem que 
tot vagi millor confiats en Déu, més enllà de les 
previsions humanes. Per això a la primera lectu
ra Isaïes diu: Digueu als cors alarmats: Sigueu 
valents, no tingueu por. I per quina raó? Perquè 
les coses van millor? No, sinó perquè és Déu 
mateix qui us ve a salvar. Aquesta salvació es 
manifesta en la curació de moltes discapaci
tats: Es desclouran els ulls del cecs, les orelles  
dels sords s’obriran, el coix saltarà com un cér- 
vol; la llengua del mut cridarà de goig. Com  
veiem tot porta a la confiança, a l’esperança, a 
l’alegria perquè els coixos i el muts no solament  
caminaran i parlaran sinó que saltaran i crida
ran. Tot canvia fins i tot la mateixa natura: L’ai-
gua brolla a l’estepa, els torrents en el desert... 
el país de la set és ple de font d’aigua. Tot això  
és obra del Senyor.

Per això a l’evangeli Jesús fa realitat les pa
raules d’Isaïes. Li porten un sord que a penes 
sabia parlar i després de l’actuació de Jesús a 
l’instant se li obriren les orelles, la llengua se li  
deslligà i parlava perfectament. Però aquest no
més és un exemple. Sabem que Jesús va fer 
moltes altres curacions. Per això la gent deia: 
Fa que els sords hi sentin i que els muts parlin.  
Jesús no vol el patiment dels homes, vol que 
tots puguin viure feliços; per això retorna l’es
perança als malalts. La gent ho afirma amb 
una frase molt clara: Tot ho ha fet bé. Jaume 
a la segona lectura ens fa veure que, de vega
des, no tot ho fem bé i és quan discriminem els  
pobres. Si ve un home ben vestit, un ric i li diem:  
Segui aquí; i al pobre mal vestit: tu queda’t dret 
o seu aquí, als meus peus, estem fent una gran 
discriminació; som homes que jutgem amb crite- 
ris dolents. Ajudem els sords, els cecs, els muts,  
donem força als cors alarmats, no discriminem 
ningú. Que tant de bo es pugui dir també de nos 
altres: tot ho fa bé.

Mn. Jaume Pedrós

«Tot ho ha fet bé»◗  Lectura del libro de Isaía (Is 35,47a)

Decid a los inquietos: «Sed fuertes, no temáis.  
¡He aquí vuestro Dios! Llega el desquite, la re
tribución de Dios. Viene en persona y os sal 
vará». Entonces se despegarán los ojos de los  
ciegos, los oídos de los sordos se abrirán; en 
tonces saltará el cojo como un ciervo y can
tará la lengua del mudo, porque han brota do 
aguas en el desierto y corrientes en la este
pa. El páramo se convertirá en estanque, el 
suelo sediento en manantial».

◗  Salmo responsorial (145)

R. Alaba, alma mía, al Señor.

El Señor mantiene su fidelidad perpetuamen 
te, / hace justicia a los oprimidos, / da pan a los  
hambrientos. / El Señor liberta a los cautivos. R.

El Señor abre los ojos al ciego, / el Señor en 
dereza a los que ya se doblan, / el Señor ama  
a los justos. / El Señor guarda a los peregri
nos. R. 

Sustenta al huérfano y a la viuda / y trastor 
na el camino de los malvados. / El Señor rei 
na eternamente, / tu Dios, Sión, de edad en  
edad. R.

◗  Lectura de la carta del apóstol Santiago  
(Sant 2,15)

Hermanos míos, no mezcléis la fe en nuestro  
Señor Jesucristo glorioso con la acepción de 
personas. Suponed que en vuestra asam
blea entra un hombre con sortija de oro y 
traje lujoso, y entra también un pobre con 
traje mugriento; si vosotros atendéis al que 
lleva el traje de lujo y le decís: «Tú siéntate 
aquí cómodamente», y al pobre le decís: «Tú 
quédate ahí de pie» o «siéntate en el suelo, 
a mis pies», ¿no estáis haciendo discrimi
naciones entre vosotros y convirtiéndoos en 
jueces de criterios inicuos? Escuchad, mis 
queridos hermanos: ¿acaso no eligió Dios a 
los pobres según el mundo como ricos en la  
fe y herederos del Reino que prometió a los 
que lo aman?

◗  Lectura del santo Evangelio según  
san Marcos (Mc 7,3137)

En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de 
Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Ga
lilea, atravesando la Decápolis. Y le presen 
taron un sordo, que, además, apenas podía 
hablar; y le piden que le imponga la mano. 
Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió  
los dedos en los oídos y con la saliva le tocó 
la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo:  
«Effetá» (esto es, «ábrete»). Y al momento se 
le abrieron los oídos, se le soltó la traba de  
la lengua y hablaba correctamente. Él les 
mandó que no lo dijeran a nadie; pero, cuan
to más se lo mandaba, con más insistencia  
lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asom 
bro decían: «Todo lo ha hecho bien: hace oír a  
los sordos y hablar a los mudos».

◗  Lectura del llibre d’Isaïes (Is 35,47a)

Digueu als cors alarmats: Sigueu valents, no 
tingueu por: Aquí teniu el vostre Déu que ve 
per fer justícia; la paga de Déu és aquí, és ell  
mateix qui us ve salvar. Llavors es desclouran  
els ulls dels cecs i les orelles dels sords s’o 
briran; llavors el coix saltarà com un cérvol i la  
llengua del mut cridarà de goig, perquè l’ai
gua ha brollat a l’estepa, han nascut torrents  
en el desert, les terres xardoroses ara són es 
tanys, el país de la set és ple de fonts d’aigua.

◗  Salm responsorial (145)

R. Lloa el Senyor, ànima meva.

El Senyor es manté fidel per sempre, / fa justí  
cia als oprimits, / dona pa als qui tenen fam. /  
El Senyor deslliura els presos. R.

El Senyor dona la vista als cecs, / el Se
nyor redreça els vençuts, / el Senyor esti 
ma els justos, / el Senyor guarda els foras
ters. R.

Manté les viudes i els orfes, / i capgira els 
camins dels injustos. / El Senyor regna per 
sempre; / és el teu Déu, Sió, per tots els se 
gles. R.

◗  Lectura de la carta de sant Jaume  
(Jm 2,15)

Germans meus, vosaltres que creieu en Je
sucrist, el nostre Senyor gloriós, no heu de 
comprometre la vostra fe amb diferències en
tre les persones. Suposem que, mentre es
teu reunits, entra un home ben vestit i amb 
un anell d’or, i entra també un pobre mal 
vestit. Si us fixàveu primer en el que va ben 
vestit i li dèieu: «Segui aquí, que estarà mi
llor», però al pobre li dèieu: «Tu queda’t dret 
o seu aquí, als meus peus», no faríeu dife
rències entre vosaltres? No seríeu homes 
que jutgen amb criteris dolents? Escolteu, 
germans meus estimats: No sabeu que Déu 
ha escollit els pobres d’aquest món per fer
los rics en la fe i hereus del Regne que ell ha  
promès als qui l’estimen?

◗  Lectura de l’Evangeli segons  
sant Marc (Mc 7,3137)

En aquell temps, Jesús tornà del territori de 
Tir pel camí de Sidó, i se n’anà cap al llac  
de Galilea, passant pel territori de la Decàpo
lis. Li portaren un sord, que a penes sabia par 
lar, i li demanaren que li imposés les mans. 
Jesús se l’endugué tot sol, lluny de la gent, 
li posà els dits a les orelles, escopí i li tocà  
la llengua, aixecà els ulls al cel, sospirà i digué:  
«Efatà», que vol dir, «obre’t». A l’instant se li 
obriren les orelles, la llengua se li deslligà i  
parlava perfectament. Jesús els prohibí que 
ho diguessin a ningú, però com més els ho 
prohibia, més ho explicaven a tothom, i no 
se’n sabien avenir. Deien: «Tot ho ha fet bé: 
fa que els sords hi sentin i que els muts par 
lin.»
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