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PROP DE VOSALTRES

El sínode del Papa a la nostra diòcesi

Estimats diocesans:

D

e manera inconscient, en el títol d’aquest
comentari m’ha sortit la referència al Papa
en parlar del Sínode de Bisbes que ell ha
convocat per celebrar durant el mes d’octubre de
l’any 2023.
Perquè, parlant amb propietat, no és un sínode
seu sinó de tota l’Església. Ell pren la iniciativa de
convocar-lo, però el seu desenvolupament i resultats afecten tota la comunitat eclesial. En aquest
sentit tenim una qüestió prèvia a la qual recorrem
constantment: tots sabem que el primer i gran impulsor de la marxa de l’Església és el Senyor que,
amb la seva gràcia i la seva fortalesa, fa possible
que es manifesti com un sagrament o senyal i instrument de l’íntima unió amb Déu i de la unitat de
tot el gènere humà (cf. LG 1). Els gestos i les iniciatives del Papa sempre s’inspiren i es deixen acompanyar per l’acció de l’Esperit.
El papa Francesc ha insistit en la responsabilitat
i participació de tots els catòlics en aquest esdeveniment. Per a ell és primordial escoltar tothom i,
si ha triat el tema de la sinodalitat (fer camí al costat dels altres) és perquè tothom doni la seva opinió amb la finalitat de complir amb el propòsit fundacional de viure amb coherència els mandats del
Senyor, anunciar-los amb alegria als altres i responsabilitzar-se d’algunes tasques eclesials.
Explícitament comporta una altra exigència: que
les diòcesis i altres institucions promoguin un itinerari similar i complementari a la proposta per a

l’Església universal. Això obliga la nostra diòcesi
a col·laborar en aquesta iniciativa papal i a tractar
d’harmonitzar el seu plantejament amb les resolucions del nostre Pla Diocesà de Pastoral (20202024). Estic convençut que no ens serà difícil encaixar els dos nivells de reflexió. Durant el curs passat molts heu pensat com aplicar a la diòcesi i a
cadascuna de les parròquies les intuïcions del nostre Pla que, com recordareu, va ser elaborat per
una gran majoria que demanava participació en
allò que interessava a tothom, com és la presència de l’Església de Jesucrist en la societat actual.
Se seguirà el mateix estil de treball que es va
presentar per dissenyar el Pla Diocesà per respon-

dre els qüestionaris que s’enviaran des de la Secretaria del Sínode a totes les diòcesis del món.
Nosaltres hi participarem amb interès, amb il·lusió
i amb una gran esperança per renovar la nostra
comunitat eclesial per assumir majors responsa
bilitats, dedicar més temps i posar les nostres qualitats al servei de tots.
En un recent article el sotssecretari del Sínode
ens recordava les bases de la sinodalitat i explicava la història d’aquest mètode —que pertany
a l’essència mateixa de la dimensió comunitària i
que s’ha expressat al llarg dels segles— per acabar la seva reflexió en les disposicions del Concili
Vaticà II. Adduïa la famosa frase de sant Joan Crisòstom quan afirmava que «Sínode és nom d’Església», és a dir, que són sinònims. I insistia que el
punt de referència és sempre Crist Ressuscitat i la
seva crida a la conversió, a la renovació i a la purificació personal i comunitària.
Aquesta reforma de l’Església vol ser radical: vol
una revitalització de la mateixa des del primat de la
caritat; vol mantenir ben alt el procés comunitari,
fugint de la temptació individualista; vol, finalment,
que «sortim» de les nostres petites comoditats i
«donem testimoniatge» a tothom per arribar a les
perifèries que necessiten la llum de l’Evangeli.
Us demano les vostres oracions i la vostra col·laboració en aquest il·lusionant projecte.
Amb la meva benedicció i afecte,
† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida

NOTÍCIES

La Càtedra Seu Vella de la UdL crea el premi
Mossèn Jesús Tarragona

L

a recentment creada càtedra «Turó de la Seu
Vella» de la Universitat de Lleida (UdL) ha
convocat el I Premi per als millors Treballs
de Final de Grau (TFG) sobre aquest conjunt monumental que durà el nom de Mossèn Jesús Tarragona.
   Mn. Tarragona, que va morir el 2020 a l’edat de
95 anys, en va treballar més de 50 per salvaguardar el patrimoni de Ponent, inclosa la catedral antiga, ja fos com a delegat del Patrimoni Artístic de la
Diòcesi de Lleida, com a president dels Amics de
la Seu Vella i com a director del Museu Diocesà
de Lleida.

   El guardó, patrocinat pels Amics de la Seu Vella, du el nom de «Mossèn Jesús Tarragona», tot
reprenent i ampliant el premi en recerca històrica
d’aquesta entitat. Al premi, dotat amb 700 E i, si
s’escau, amb un accèssit de 300 E, hi podrà optar l’alumnat de qualsevol grau de la UdL que hagi defensat el seu TFG durant el curs 2021-2022 i
hagi obtingut una nota mínima de 9. És indispen
sable que en el treball s’hagi incorporat el Turó de
la Seu Vella en l’objecte d’investigació, sigui quina sigui l’acadèmica. Els treballs es podran presentar al Vicerectorat de Cultura i Extensió universitària fins al 30 de setembre de 2022.

Mossèn Jesús Tarragona
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«La fe és una cosa bona»

L’IREL, institut de formació per
El sínodo del Papa als cristians d’avui, curs 2021-2022
CERCA DE VOSOTROS

en nuestra diócesis
Queridos diocesanos:

I

nconscientemente, me ha salido en el título de este comentario la referencia al Papa al hablar del
Sínodo de Obispos que ha convocado él mismo
para celebrar durante el mes de octubre del año
2023. Porque en propiedad no es un sínodo suyo
sino de toda la Iglesia. Él toma la iniciativa de convocarlo pero el desarrollo del mismo y sus resultados afectan a toda la comunidad eclesial. En ese
sentido tenemos una cuestión previa a la que recurrimos constantemente: todos sabemos que el primer y gran impulsor de la marcha de la Iglesia es el
Señor que, con su gracia y su fortaleza, hace posible
que se manifieste como un sacramento o señal e
instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano (Cfr. LG 1). Los gestos
y las iniciativas del Papa se inspiran siempre y se dejan acompañar por la acción del Espíritu.
El papa Francisco ha insistido en la responsabilidad y participación de todos los católicos en este
acontecimiento. Para él es primordial escuchar a todos y, si ha escogido el tema de la sinodalidad (hacer un camino junto a otros), es para que todos den
su opinión con el fin de cumplir con el propósito fundacional viviendo con coherencia los mandatos del
Señor, anunciarlos con alegría a los demás y responsabilizarse de determinadas tareas eclesiales.
Explícitamente lleva otra exigencia: que las diócesis y otras instituciones promuevan un itinerario similar y complementario a la propuesta para la Iglesia
universal. Esto obliga a nuestra diócesis a colaborar
con esta iniciativa papal y a tratar de armonizar su
planteamiento con las resoluciones de nuestro Plan
Diocesano de Pastoral (2020-2024). Estoy convencido que no será difícil para nosotros encajar los dos
conjuntos de reflexiones. Muchos habéis estudiado
durante el curso pasado cómo aplicar a la diócesis y
a cada una de las parroquias las intuiciones de nuestro Plan; recordáis que fue elaborado por una gran
mayoría que pedía participación en aquello que a
todos interesaba como es la presencia de la Iglesia
de Jesucristo en la sociedad actual.
En el mismo estilo de trabajo que se presentó para diseñar el Plan Diocesano se hará para responder
a los cuestionarios que se enviarán desde la Secretaría del Sínodo a todas las diócesis del mundo. Nosotros participaremos con interés, con ilusión y con
una gran esperanza para renovar nuestra comunidad
eclesial para asumir mayores responsabilidades,
dedicar más tiempo y poner nuestras cualidades al
servicio de todos.
En un reciente artículo el subsecretario del Sínodo
recordaba las bases de la sinodalidad, recurría a la
historia de este método, que pertenece a la esencia
misma de la dimensión comunitaria y que se ha expresado a lo largo de los siglos para terminar su reflexión en las disposiciones del Concilio Vaticano II.
Aducía la famosa frase de san Juan Crisóstomo cuando afirmaba que Sínodo es nombre de Iglesia, es decir, son sinónimos. E insistía en que el punto de referencia es siempre Cristo Resucitado y su llamada
a la conversión, a la renovación y a la purificación personal y comunitaria.
Esta reforma de la Iglesia quiere ser radical: quiere una revitalización de la misma desde el primado
de la caridad; quiere mantener alto el proceso comu
nitario, huyendo de la tentación individualista; quiere,
por último, que «salgamos» de nuestras pequeñas
comodidades y «demos testimonio» a todos para llegar a las periferias que necesitan la luz del Evangelio.
Os pido vuestras oraciones y vuestra colaboración para este ilusionante proyecto.
Con mi bendición y afecto,
† Salvador Giménez Valls
Obispo de Lleida

El bisbe Joan Piris va passar a ser bisbe emèrit el 21 de setembre de 2015 i va marxar a viure a València, encara que sempre ha tingut la Diòcesi de Lleida present i, com a mínim, venia dues vegades
a l’any. Ara fa unes setmanes que ha decidit instal·lar-se a la Casa Sacerdotal i col·laborar al nostre Bisbat. Hem volgut conversar amb ell de la seva tasca actual i de la situació en la que es troba l’Església.

L

’Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida (IREL) ha preparat les assignatures, conferències i seminaris del curs 2021-2022, que
esperem poder fer presencialment, tot i tenir present la possibilitat de fer-ho telemàticament si les
circumstàncies ho requereixen. Els estudis universitaris que s’imparteixen són el Grau i el Màster en Ciències Religioses, tots dos reconeguts civilment.
Com ja és tradició, s’ha preparat el cicle de conferències que aquesta vegada tracta sobre «La fraternitat» tenint en compte l’encíclica Fratelli Tutti del
papa Francesc. La lliçó inaugural, a càrrec d’en Rafael Allepuz, professor de la UdL i director de Càri
tas Lleida, tindrà lloc a la UdL el 14 d’octubre a les
18.30 h. Aquest cicle comprèn sis conferències de
novembre a abril.
L’IREL també ofereix la possibilitat de cursar la
DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica) per poder exercir de mestre i professor de religió tant a primària com a secundària.

Aquest curs també s’han programat: el Seminari
de l’Atri dels Gentils: «Humanisme i transcendència»,
el curs d’Ensenyament Religiós a l’Escola (ERE), les
Jornades de Filosofia moderna, l’estudi del llibre
d’Isaïes, un curs de paleografia, un seminari sobre
franciscanisme, una lectura bíblica i teològica del
pla de pastoral, un curs en col·laboració amb l’ICE
de la UdL sobre com treballar valors a les aules, el
curs de formació de catequistes i un curs d’agents
de pastoral.
Per a més informació i inscripcions a l’IREL podeu
venir a c/ Canonge Brugulat, 22 - tel. 973 281 538 irellleida@gmail.com - www.irellleida.com

Quina ha estat la sehi ha una mediació,
va tasca com a bisja sigui la família,
be emèrit?
les parròquies, un
’he dediamic, un prevere o
cat a la prereligiós... hem de
gària i al
donar gràcies per
ministeri de la Parauaquestes media
la. Prego cada dia per
cions. Està clar que
l’Església de Lleida.
no podem renunciar
El 21 de setembre
al ministeri vocade 2015, set anys
cional, però la culdesprés de la meva
tura actual, la cultu
presa de possessió
ra del canvi, no afacom a bisbe de Lleivoreix les vocacions
da, vaig marxar cap
de per vida. Els úla València i he col·
tims anys han vinlaborat amb aquell
gut sacerdots d’alarquebisbat, confirtres diòcesis i hem
mant en diverses
d’agrair-ho però, maEl bisbe Joan al jardí de la Casa Sacerdotal
parròquies i predilauradament, només
cant en moltes festivitats locals. He celebrat cada venen uns anys i els tornen a reclamar a les seves
dia a la parròquia de Sant Esteve i, durant dos anys, diòcesis.
dos dies a la setmana he fet de confessor a la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats; i he Els batejos també han disminuït, què diria als pares?
acompanyat recessos i exercicis espirituals a pre- Diria que la fe és una cosa bona i no s’ha d’espe
veres i/o membres de vida consagrada a diver- rar que el fill o la filla decideixi quan sigui més gran,
ses diòcesis. Ara passaré a col·laborar a la diòce com tampoc esperen per alimentar-los, dur-los al
si de Lleida.
metge o a l’escola... Després, cal tenir en compte
que aquí també estem treballant el catecumenat
Fa unes setmanes va dirigir el recés del clergat a per a joves i adults. Hem de tenir una dimensió gloLleida, quin va ser el tema?
bal de l’Església i, si mires el món, t’adones que a
El recés, que va ser presencial i també telemà- França per exemple, cada any, en bategen un nomtic, estava enfocat a la renovació d’actituds i de bre d’adults ben significatiu. És cert que els catòlics
disposicions. La idea de fons es basava en dues practicants disminueixen a Europa, però estan augcites. Una de sant Pau que diu «revifa la gràcia que mentat a Àsia i a Àfrica. Aquí els feligresos practivas rebre amb la imposició de les meves mans» cants són bàsicament gent gran i a Amèrica Llatina
i un altra de sant Pere quan demana «ratificar la les esglésies estan plenes de persones joves.
crida i elecció». He presentat dos temes cada dia
i una breu homilia a l’eucaristia.
Les comunitats parroquials estan envellides, com
es poden renovar?
Una de les mancances que tenim són les voca- Hem de pregar sempre tal com ens recomana Jesús.
cions, com creu que podrien augmentar?
Però també hem d’adaptar-nos a les noves situa
La vocació és una crida de Déu i la resposta és cions amb iniciatives pastorals que puguin engres
personal. Fan falta capellans diocesans i també car les noves generacions. Sempre hem tingut crisis
temps per poder-los acompanyar des de la pri- i les hauríem de prendre com un creixement que és
mera crida. Però per això fa falta que la família el que significa la paraula. Hem de procurar avans’impliqui. Les vocacions ministerials han sortit, çar-nos als fets per no haver de canviar per neces
habitualment, de comunitats parroquials amb sitat, ja que les coses que es fan d’urgència no semmolta vida i de famílies cristianes. Això ha canviat pre surten bé.
i ho hem d’acceptar amb pau i serenor. Sempre
Marta Mas

M

La Catedral de Lleida acull,
per primera vegada, la Missa de
la festa de Sant Jaume dels Fanalets

L

a Catedral de Lleida va acollir, enguany, la Missa
de Sant Jaume dels Fanalets, que habitualment se celebra el matí del 25 de juliol a la capella del Peu del Romeu. El trasllat de la celebració
ha estat motivat per la reduïda capacitat de la cape-

lla i d’acord amb les restriccions sanitàries que aconsellen un distanciament social. També per l’avinentesa de que la festa de Sant Jaume s’esqueia
aquest 2021 en diumenge, per la qual cosa és Any
Sant Compostel·là.
La Junta de l’Agrupació de Pessebristes, acompanyada per la junta del barri de Jaume I, les Pubilles i els Hereus que portaven fanalets i altres representacions, encapçalats pel penó que obre tradicio
nalment la Romeria dels Fanalets de Sant Jaume,
van fer la seva sortida del Peu del Romeu per a dirigir-se pel carrer Major fins a la Catedral. El bisbe
Salvador va presidir la Missa, que fou concelebrada per Mn. Josep A. Ginestà i Jaume Melcior, i solemnitzada pel petit Cor de la Catedral de Lleida,
sota la direcció de Mn. Joaquim Mesalles.

TWITTER DEL PAPA FRANCESC
@Pontifex: «Desitjo donar
les gràcies de cor a totes
les persones que amb les
seves ofertes, petites o
grans, estan fent possible
que molts germans i germanes neces
sitats puguin rebre la vacuna contra la
Covid. El Senyor els beneeixi!» (8 de maig).
@Pontifex: «“El que vulguem que ens facin els altres, fem-ho amb ells” (Mt 7,12).
Volem ser escoltats? Escoltem. Necessitem que ens animin? Animem. Volem
que algú ens cuidi? Cuidem-nos dels que
no tenen a ningú» (10 de maig).

@Pontifex: «L’Esperit crida també
avui a homes i dones perquè surtin
a la trobada de tots els que esperen
conèixer la bellesa, la bondat i la veritat de la fe cristiana» (11 de maig).
@Pontifex: «Quin camí segueixo?
Hi ha camins que no porten al Cel:
els camins de la mundanitat, de l’autoafirmació, del poder egoista. I està també el camí de Jesús: el camí
de l’amor humil, de l’oració, de la
mansuetud, de la confiança,
del servei als altres» (11 de
maig).
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REFLEXIONS

Perdre avui per
guanyar per sempre

E

ls evangelistes recullen els fets de la vida de
Jesús i els expliquen cadascú al seu estil, amb
el seu vocabulari, remarcant uns aspectes i
callant-ne altres, segons el pla de la seva obra. I ens
farà bé, de tant en tant, comparar la manera com explica un evangelista o l’altre el mateix fet. Això ens
passa avui, amb la professió de fe de Pere, que llegim a l’evangeli de sant Marc si la comparem amb
Mateu.
Jesús amb els seus apòstols s’han retirat a la regió de Cesarea de Filip, als confins del nord del país.
Tot fent camí, Jesús els pregunta què diu la gent d’ell.
La resposta no és difícil, només cal haver escoltat
els comentaris del poble. Primer l’un després l’altre,
els apòstols desgranen una varietat de respostes: que
si Joan Baptista, o Elies, Jeremies o algun dels profetes...
Quan ja tots han dit la seva, Jesús insisteix en la
pregunta però ara personalitzant: «I vosaltres, qui
dieu que soc jo?». Ara la cosa canvia: es fa el silen
ci, es creuen mirades, algun xiuxiueig... Passat el
temps i davant la insistència de Jesús, respon Simó
Pere: «Vós sou el Messies». Exacte. Pere ha clavat
la resposta. A l’evangeli ja no es recullen altres possibles respostes dels apòstols.
(Si llegim al passatge a Mateu, hi trobarem que
Jesús fa una lloança i felicitació a Pere perquè això
no ho diu per ell mateix sinó que li ho ha revelat el
Pare del cel i li promet fer-lo pedra —fonament de
l’Església. Aquest text és a la base de la teologia del
Primat. Marc no ho diu.)
Jesús deuria quedar pensatiu sobre què enten
drien els apòstols per ser el Messies. Per això, al cap
d’un estona, es decideix a explicar-los-hi: «... el Messies ha de patir molt... l’han de rebutjar, ha de ser
mort i al cap de tres dies ressuscitarà». I encara
que els ho deia amb tota claredat, els apòstols no
ho entenien. Tant que Pere, qui si no, pensant fer-li
un favor el contradigué. La reacció de Jesús és fulminant: es girà i davant de tots i sense embuts li engalta a Pere: «Fuig d’aquí, Satanàs, no penses com
Déu sinó com el homes.»
(Mateu, més discret, en el seu evangeli, diu que
Pere prengué apart a Jesús per contradir-lo. La resposta de Jesús és igualment recriminatòria, però
en privat.)
Continua el relat de Marc. Passats uns dies i quan
ja s’han retrobat amb les multituds, Jesús ensenya
a la gent sobre el seu seguiment: «Si algú vol venir...
que prengui la seva creu i m’acompanyi. Qui vulgui
salvar la seva vida la perdrà. Qui la perdi per mi, la
salvarà». Aquí hi ha el tema d’avui.
Guanyar o perdre la vida per a Jesús no és un joc.
És una opció: retindrem el poc que tenim, el que
és material i caduc o hi renunciem per apostar fort
per la vida eterna?
En Jesús, perdre és la primera condició per guanyar.
Mn. Ramon Sàrries

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL
13 Dilluns (lit. hores: 4a setm.)
[1Tm 2,1-8 / Sl 27 / Lc 7,1-10]. Sant
Joan Crisòstom (†407), bisbe de Constantinoble i dr. de l’Església. Sant Felip,
pare de santa Eugènia.
14. Dimarts [Nm 21,4-9 (o bé: Fl
2,6-11) / Sl 77 / Jo 3,13-17]. Exaltació
de la Santa Creu.
15. Dimecres [1Tm 3,14-16 / Sl
110 / Jo 19,25-27]. Mare de Déu dels

Dolors; sant Nicodemes, mr.; santa Caterina de Gènova.
16. Dijous [1Tm 4,12-16 / Sl
110 / Lc 7,36-50]. Sant Corneli, papa
(251-253), i sant Cebrià (Cipriano), bisbe de Cartago (249-258), mrs.; santa
Edita, vg., princesa; beat Víctor III, papa
(1086-1087).
17. Divendres [1Tm 6,2c-12 / Sl
48 / Lc 8,1-3]. Sant Robert Bel·larmi

no (1542-1621), bisbe de Càpua i doctor de l’Església, cardenal (jesuïta); sant
Pere Arbués, prevere i màrtir a Saragossa; santa Coloma, vg. i mr. a Còrdova;
santa Ariadna, mr.; santa Hildegarda, vg.
18. Dissabte [1Tm 6,13-16 / Sl
99 / Lc 8,4-15]. Sant Josep de Cupertino (1603-1663), prev. franciscà conventual, patró dels astronautes; sant

Ferriol, mr.; santa Sofia, mr.; santa Irene, mr.
19. Diumenge vinent, XXV de durant l’any (lit. hores: 1a setm.) [Sa 2,
12.17-20 / Sl 53 / Jm 3,16-4,3 / Mc 9,
30-37]. Sant Feliu de Llobregat: Santa Maria de Cervelló o del Socós, vg.
mercedària, de Barcelona (s. XIII); sant
Gener (Jenaro), bisbe de Benevent i mr.
a Nàpols (s. IV).
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◗ Lectura del llibre d’Isaïes (Is 50,5-9a)

◗ Lectura del libro de Isaías (Is 50,5-9a)

El Senyor Déu m’ha parlat a cau d’orella i jo no m’he resistit ni m’he fet enrere: he parat l’esquena als qui m’assotaven i les galtes als qui m’arrancaven la barba; no
he amagat la cara davant d’ofenses i escopinades. El
Senyor Déu m’ajuda: per això no em dono per vençut:
per això paro com una roca la cara i sé que no quedaré
avergonyit. Tinc al meu costat el jutge que em declara
innocent. Qui vol pledejar amb mi? Compareguem plegats. Qui vol ser el meu acusador? Que se m’acosti.
Déu, el Senyor, em defensa: qui em podrà condemnar?

El Señor Dios me abrió el oído; yo no resistí ni me eché
atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las
mejillas a los que mesaban mi barba; no escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda,
por eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca, ¿quién pleiteará contra
mí? Comparezcamos juntos, ¿quién me acusará? Que se
acerque. Mirad, el Señor Dios me ayuda, ¿quién me condenará?

◗ Salm responsorial (114)

◗ Salmo responsorial (114)

R. C
 ontinuaré caminant entre els qui viuen, a la presència del Senyor.

R. Caminaré en presencia del Señor en el país de los
vivos.

Estimo de tot cor el Senyor: / el Senyor ha escoltat la meva súplica, / ha escoltat el meu clam així que l’invocava. R.

Amo al Señor, porque escucha / mi voz suplicante, /
porque inclina su oído hacia mí / el día que lo invoco. R.

M’envoltaven els llaços de la mort, / tenia davant meu
els seus paranys, / i dintre meu l’angoixa i el neguit. /
Vaig invocar el nom del Senyor: / «Ah, Senyor, salveu-me
la vida.» R.

Me envolvían redes de muerte, / me alcanzaron los lazos del abismo, / caí en tristeza y angustia. / Invoqué el
nombre del Señor: / «Señor, salva mi vida». R.

El Senyor és just i benigne, / el nostre Déu sap compadir. / El Senyor salvaguarda els senzills, / jo era feble
i m’ha salvat. R.

El Señor es benigno y justo, / nuestro Dios es compasivo; / el Señor guarda a los sencillos: / estando yo sin
fuerzas, me salvó. R.

Ha alliberat de la mort la meva vida, / els meus ulls, de
negar-se en el plor, / els meus peus, de donar un pas en
fals. / Continuaré caminant entre els qui viuen, / a la
presència del Senyor. R.

Arrancó mi alma de la muerte, / mis ojos de las lágrimas, / mis pies de la caída. / Caminaré en presencia del
Señor / en el país de los vivos. R.

◗ Lectura de la carta de sant Jaume
(Jm 2,14-18)

◗ Lectura de la carta del apóstol Santiago
(Sant 2,14-18)

Germans meus, si algú deia que té fe i no ho demostrava amb les obres, de què serviria? A un home així, la fe
el podrà salvar? Suposem que algun dels nostres germans
o germanes no tingués ni vestits ni l’aliment de cada dia,
i algú de vosaltres li digués: «Ves-te’n en pau, abriga’t
bé i alimenta’t», però no li donés res del que necessita,
quin profit li faria? Doncs, amb la fe passa igual: si no
hi ha obres, la fe tota sola és morta. Tu dius que tens la
fe, jo tinc les obres. Doncs bé, si pots, demostra’m, sense les obres, que tens fe, que jo, amb les obres, et demostraré la meva fe.

¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa
fe?
   Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos del alimento diario y uno de vosotros les dice: «Id
en paz, abrigaos y saciaos», pero no les da lo necesa
rio para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también la fe:
si no tiene obras, está muerta por dentro. Pero alguno
dirá: «Tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame esa
fe tuya sin las obras, y yo con mis obras te mostraré
la fe».

◗ Lectura de l’Evangeli segons sant Marc
(Mc 8,27-35)

◗ Lectura del santo Evangelio según san Marcos
(Mc 8,27-35)

En aquell temps, Jesús, amb els seus deixebles, se
n’anà als poblets de Cesarea de Felip, i pel camí preguntava als seus deixebles: «Qui diuen la gent, que
soc jo?» Ells li respongueren: «Uns diuen que sou Joan
Baptista, d’altres, que sou Elies, d’altres, que sou algun dels profetes.» Llavors els preguntà: «I vosaltres,
qui dieu que soc?» Pere li respon: «Vós sou el Messies.»
   Ell els prohibí severament que ho diguessin a ningú.
I començà a instruir-los dient: «El Fill de l’home ha de
patir molt: els notables, els grans sacerdots i els mestres de la Llei l’han de rebutjar, ha de ser mort, i al cap
de tres dies ressuscitarà.» I els ho deia amb tota claredat. Pere, pensant fer-li un favor, es posà a contradir-
lo. Però Jesús es girà, renyà Pere davant els deixebles
i li digué: «Fuig d’aquí, Satanàs! No penses com Déu,
sinó com els homes.» Després cridà la gent i els seus
deixebles i els digué: «Si algú vol venir amb mi, que es
negui ell mateix, que prengui la seva creu i m’acompa
nyi. Qui vulgui salvar la seva vida la perdrà, però el qui
la perdi per mi i per l’evangeli, la salvarà.»

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a
las aldeas de Cesarea de Filipo; por el camino pregun
tó a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que soy yo?».
Ellos les contestaron: «Unos, Juan el Bautista; otros,
Elías, y otros, uno de los profetas». Él les preguntó: «Y
vosotros, ¿quién decís que soy yo?». Tomando la palabra Pedro le dijo: «Tú eres el Mesías». Y les conminó a
que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos: «El Hijo del hombre tiene que padecer mucho,
ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días». Se lo
explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó
aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro: «¡Ponte detrás de
mí, Satanás! ¡Tú piensas como los hombres, no como
Dios!». Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo:
«Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí
mismo, tome su cruz y me siga. Porque, quien quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mí
y por el Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un
hombre ganar el mundo entero y perder su alma?».

COMENTARI

«El Fill de
l’home ha
de patir molt»

É

s molt fàcil acompanyar Jesús
quan és aclamat per les multi
tuds però no ho és tant quan
es tracta de compartir la seva passió
i mort. Així podem entendre que després que Pere ha proclamat clarament: Vós sou el Messies, no acabi de copsar, després, el que diu
Jesús: El Fill de l’home ha de patir
molt: els notables, els grans sacerdots i els mestres de la Llei l’han
de rebutjar, ha de ser mort i al cap de
tres dies ressuscitarà. És curiós
que Pere (i els altres apòstols) no recorden més que la passió; sembla
com si Jesús no hagués parlat de resurrecció. En tot cas, la passió no l’entenen.
   El concepte de Messies que tenen
és molt diferent del de Jesús; segur
que esperaven un Messies triomfal,
que dominaria els seus enemics. Per
això Pere vol fer-li entendre que va
equivocat. Fixem-nos què diu el text:
Pere, pensant fer-li un favor, es posà a contradir-lo, a dir-li que té un fals
concepte del Messies, que no ha d’anar a morir. I la resposta de Jesús és
de les més dures de l’evangeli: Fuig
d’aquí, Satanàs! No penses com Déu
sinó com els homes.
   El camí de la creu és fonamental
per a Jesús i també per a nosaltres:
Si algú vol venir amb mi, que es negui ell mateix, que prengui la seva
creu i m’acompanyi. Aquesta és la
forma de pensar de Déu. Per això
també la primera lectura parla de passió: He parat l’esquena als qui m’assotaven i les galtes als qui m’arrancaven la barba; no he amagat la
cara davant d’ofenses i escopinades. El servent de Déu també ha de
passar pel dolor i el sofriment però
sap que el Senyor Déu m’ajuda; per
això no em dono per vençut.
   I sant Jaume a la segona lectura
ens recorda que si no hi ha obres,
la fe tota sola és morta. És molt fàcil
dir: tu ets el Messies, pensant compartir el seu triomf; però en canvi,
carregar-se la creu és més difícil; però només amb les obres demostra
rem la nostra fe de la mateixa manera que si a un pobre no li donen res
del que necessita les nostres bones
paraules no li serveixen de res.
   Ser cristià és agafar la nostra creu
de cada dia i seguir Jesús.
Mn. Jaume Pedrós
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