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PROP DE VOSALTRES

NOTÍCIES

Arriben les relíquies de santa Bernadette
La nostra diòcesi acollirà durant tres dies les 

relíquies de santa Bernadette Soubirous, la 
santa de les aparicions de la Mare de Déu 

a Lourdes ocorregudes l’any 1858. El pelegrinat-
ge serà del dia 25 al 27 de novembre, i ho farà 
en un nou reliquiari en ocasió de l’any dedicat a 
aquesta santa. L’Hospitalitat de Lourdes del nos-
tre bisbat ha organitzat el seu periple i convida 
tothom a participar-hi. 

Està previst que les relíquies arribin a la Ca-
tedral de Lleida el dilluns 25 de novembre a les 
12.30 hores, i després d’una pregària es traslla-
din a la Capella del Santíssim. A les 18.45 ho-
res es resarà el rosari i seguirà la processó de 
les torxes per l’interior de la catedral. Després, 
cap a les 19.30 hores, el bisbe Salvador presi-

dirà l’eucaristia. Cap a les 21 hores està previst 
el seu trasllat fins al Monestir de les Carmelites 
Descalces de la Caparrella, on es farà una vetlla 
nocturna. El matí del dia 26, les relíquies es vet-
llaran encara a la Caparrella, i a les 16 hores ar-
ribaran a l’Hospital Arnau de Vilanova. A les 18 
hores, se celebrarà una missa a la capella del 
centre hospitalari i després es traslladaran fins 
a la Residència dels Ancians Desemparats d’Ai-
tona, on es vetllaran tota la nit. Finalment, el dia 
27 se celebrarà una missa a la mateixa residèn-
cia a les 9 hores, després de la qual les relíquies 
de santa Bernadette faran camí cap la diòcesi de 
Barbastro-Monzón. La nostra és una de les 48 diò-
cesis que acolliran aquestes relíquies per apropar 
aquesta santa als feligresos.  

III Jornada Mundial dels Pobres
Benvolguts diocesans:

És el tercer any que celebrem aquesta jorna-
da que va instituir el papa Francesc per al 
tercer diumenge de novembre. Pretén que 

ningú oblidi la dura realitat en la qual moltes per-
sones estan immerses de manera permanent, la 
pobresa. I no amb referència a un abstracte sinó 
considerant a persones concretes que en qualse-
vol part del món experimenten en les seves vides 
la carència de tot. Són els pobres que viuen al nos-
tre costat i, en ocasions, són oblidats, marginats 
o menyspreats per nosaltres mateixos. És una 
crida a la caritat, tan sabuda per repetida i, a ve-
gades, manifestem indiferència amb aquesta ac-
titud displicent de no poder arreglar-ho tot.

El lema proposat per a aquest any és el següent: 
«L’esperança dels pobres mai es frustrarà». És una 
frase del salm 9 que està escrit en uns moments 
de prosperitat i de fortes desigualtats socials en 
el poble d’Israel. Els traductors de la Bíblia posen 
un títol a cada salm; han escollit per a aquest un 
molt expressiu: Déu, defensor dels humils. Són 
21 versets que contenen frases molt dures i mo-
lestes per a les nostres oïdes però amb una gran 
dosi d’esperança per als que confien en el Senyor. 
Aconsello la seva lectura per al dia d’avui.

El papa Francesc escriu un missatge desenvo-
lupant la idea del salmista i tractant d’apropar la 
seva denúncia al nostre món actual. Recordant la 
cruesa del passat, ens posa davant el mirall del 

nostre entorn en el qual es donen formes noves 
d’esclavatge que ens interpel·len i ens obliguen a 
replantejar el nostre estil de vida. Famílies obliga-
des a abandonar la seva terra, orfes per les guerres 
o la fam, joves sense expectatives de futur i abocats 
a la delinqüència, víctimes de mil agressions, immi-
grants, persones marginades i sense llar. Després 
de la descripció ens demana que no mirem mai als 
pobres com una amenaça per al nostre benes tar 
o els tractem amb menyspreu. La segona part del 
Missatge és un gran cant a l’esperança i a la con-
fiança en Déu que, com a pare, no oblida mai a 
les seves criatures; és també una crida a què els 
cristians actuem amb els mateixos sentiments de 
Jesucrist i que fem realitat la seva proposta de re-
coneixement i de felicitat, «Benaurats els pobres, 
perquè d’ells és el regne de Déu.»

No puc reproduir el text del Papa tot i que és 
curt. Aquest espai no dona per a més. Us convi-
do encaridament a la seva lectura. Es va fer públic 
el passat 13 de juny i el teniu en algunes publi -
ca cions escrites amb encertats comentaris; po-
deu trobar el text complert en les pàgines oficials 
del Vaticà, de la Conferència Episcopal Espanyola, 
de la Conferència Tarraconense o de la nostra diò -
cesi.

Em sembla que la importància d’aquesta jor-
nada recau en posar als pobres i marginats en el 
primer lloc de les nostres preocupacions tractant 
de que les nostres comunitats no siguin mai indi-
ferents a ells. Que no busquem excuses per a no 
comprometre’ns amb els que més sofreixen exi-
gint als altres que compleixin el que nosaltres no 
estem disposats a fer. No ens impliquem en dis-
cussions de no poder solucionar tots els proble-
mes del món o en acusacions mútues. Fem, pel 
contrari, realitat el mandat del Senyor. 

Aquesta jornada em dona peu per agrair la tas-
ca portada a terme per moltes persones, institu-
cions i organitzacions de la nostra diòcesi que, des 
de fa molts anys, ens recorden amb les seves pa-
raules i amb les seves activitats el deure de la ca-
ritat amb els pobres. També desitjo animar a tothom 
a seguir per aquest camí de dignificar als marginats 
i exclosos. 

Amb la meva benedicció i afecte.
† Salvador Giménez Valls

Bisbe de Lleida
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CERCA DE VOSOTROS «Val la pena viure la fe de l’Església»

Aquest mes, Cadena de 
Pregària per les Vocacions Suma’t al 

Gran Recapte

La Parròquia de Santa Maria Magdalena va ini-
ciar, el mes de setembre, el primer recés de tot 
un seguit que es faran a la Unitat Pastoral Ager-

manada (UPA), formada per les parròquies de la Mare 
de Déu del Pilar i de Santa Maria Magdalena, sota el 
títol «Val la pena viure la fe de l’Església». Aniran a 
càrrec de Mn. Ramon Prat. 

A la primera sessió, amb el tema de «L’Església 
actual, a l’espera d’una nova Pentecosta», el ponent 
va abordar tres problemes urgents: la pobresa, 
l’e cologia i l’aprofundiment en la democràcia real. 
Mn. Ramon Prat va apostar per potenciar la memò-
ria col·lectiva de Jesús, pel diàleg sincer i autèntic 
amb el món, per posar al centre a la persona i pel 
desenvolupament dels ministeris i els carismes in-
terns. Per una espiritualitat encarnada. En la ma-

teixa línia, va suggerir superar el fonamentalisme i 
el gnosticisme, superar la por a pensar, cultivar l’a-
collida, la interrelació, la participació i la solidaritat. 
Per cloure, Mn. Prat va afirmar que cal una Esglé-
sia en silenci contemplatiu a l’espera d’una Pen-
tecosta. 

Les properes sessions tindran lloc els dissabtes: 
23 de novembre, 14 de desembre, 25 de gener, 22 
de febrer, 21 de març, 25 d’abril, 23 de maig i 13 
de juny. L’horari de les sessions, de les 9 del matí 
a dos quarts de 12. 

  Les inscripcions, que són gratuïtes, es poden fer 
al correu electrònic: secretaria.upapm2012@gmail.
com o bé a la secretaria de la parròquia (c/ Ramon 
Llull, 10. De dilluns a divendres, de les 6 a les 8 de 
la tarda.

III Jornada Mundial 
de los Pobres

Queridos diocesanos:

Es el tercer año que celebramos esta jornada 
que instituyó el papa Francisco para el tercer 
domingo de noviembre. Pretende que nadie 

olvide la dura realidad en la que muchas personas 
están inmersas de modo permanente, la pobreza. 
Y no con referencia a un abstracto sino consideran-
do a personas concretas que en cualquier parte del 
mundo experimentan en sus vidas la carencia de 
todo. Son los pobres que viven a nuestro lado y, en 
ocasiones, son olvidados, marginados o desprecia-
dos por nosotros mismos. Es una llamada a la ca-
ridad, tan sabida por repetida y, a veces, manifesta-
mos indiferencia con esa actitud displicente de no 
poder arreglarlo todo.

El lema propuesto para este año es el siguiente: 
«La esperanza de los pobres nunca se frustrará». Es 
una frase del salmo 9 que está escrito en unos mo-
mentos de prosperidad y de fuertes desigualdades 
sociales en el pueblo de Israel. Los traductores de 
la Biblia ponen un título a cada salmo; han escogido 
para este uno muy expresivo: Dios, defensor de los 
humildes. Son 21 versículos que contienen frases 
muy duras y molestas para nuestros oídos pero con 
una gran dosis de esperanza para los que confían 
en el Señor. Aconsejo su lectura para el día de hoy.

El papa Francisco escribe un mensaje desarrollan-
do la idea del salmista y tratando de acercar su de-
nuncia a nuestro mundo actual. Recordando la cru-
deza del pasado, nos pone ante el espejo de nuestro 
entorno donde se dan formas nuevas de esclavitud 
que nos interpelan y nos obligan a replantear nues-
tro estilo de vida. Familias obligadas abandonar su 
tierra, huérfanos por las guerras o el hambre, jóve-
nes sin expectativas de futuro y abocados a la de-
lincuencia, víctimas de mil agresiones, inmigrantes, 
personas marginadas y sin hogar. Tras la descripción 
nos pide que no veamos nunca a los pobres como 
una amenaza para nuestro bienestar o los tratemos 
con desprecio. La segunda parte del Mensaje es un 
gran canto a la esperanza y a la confianza en Dios 
que, como Padre, no olvida nunca a sus criaturas; 
es también una llamada a que los cristianos actue-
mos con los mismos sentimientos de Jesucristo y 
hagamos realidad su propuesta de reconocimien-
to y de felicidad, «Bienaventurados los pobres, por-
que vuestro es el reino de Dios.»

No puedo reproducir el texto del Papa aunque es 
corto. Este espacio no da para más. Os invito enca-
recidamente a su lectura. Se hizo público el pasa-
do 13 de junio y lo tenéis en algunas publicaciones 
escritas con acertados comentarios; podéis encon-
trar el texto completo en las páginas oficiales del Va-
ticano, de la Conferencia Episcopal Española, de la 
Conferencia Tarraconense o de nuestra diócesis.

Me parece que la importancia de esta jornada ra-
dica en poner a los pobres y marginados en el pri-
mer lugar de nuestras preocupaciones tratando de 
que nuestras comunidades no sean nunca indiferen-
tes a ellos. Que no busquemos excusas para no 
comprometernos con los que más sufren exigiendo 
a los demás que cumplan lo que nosotros no esta-
mos dispuestos a hacer. No nos enzarcemos en dis-
cusiones de no poder solucionar todos los problemas 
del mundo o en acusaciones mutuas. Hagamos, por el 
contrario, realidad el mandato del Señor. 

Esta jornada me da pie para agradecer la tarea lle-
vada a cabo por muchas personas, instituciones y 
organizaciones de nuestra diócesis que, desde hace 
muchos años, nos recuerdan con sus palabras y con 
sus actividades el deber de la caridad con los pobres. 
También deseo animar a todos a seguir por este ca-
mino de dignificar a los marginados y excluidos.

Con mi bendición y afecto.
† Salvador Giménez Valls

Obispo de Lleida

TWITTER DEL PAPA FRANCESCTWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «Com arribar 
a ser un bon cristià? La 
resposta és senzilla: 
cal fer, cadascú a la se-

va manera, allò que Jesús dema-
na a les Benaurances» (9 de setem-
bre).

@Pontifex: «L’esperança del món és 
Crist: el seu Evangeli és el ferment 
més potent de fraternitat, llibertat, jus-
tícia i pau per a tots els pobles» (11 
de setembre).

@Pontifex: «El deixeble de Jesús, si 
vol créixer en la seva amistat, no s’ha 

de queixar o mirar-se a si ma-
teix. Ha d’actuar i esforçar-se, 
segur que el Senyor el recolza 
i l’acompanya» (14 de setem-
bre).

@Pontifex: «Déu ens espera: no es 
cansa, no es desanima. Perquè 
som nosaltres, cadascú de 
nosaltres aquell fill reabra-
çat, aquella moneda re-
trobada, aquella ovella 
acariciada i tornada a 
posar sobre l’espat-
lla (cf. Lc 15,1-32)» 
(15 de setembre).

Cada mes de novembre, les deu diòcesis amb seu 
a Catalunya fem una pregària ininterrompuda per 
les vocacions al matrimoni, al sacerdoci i a la vida 

religio sa. 
  Cada cop més parròquies, famílies, comunitats religioses 
i persones particulars s’uneixen a la nostra cadena. Ne-
cessitem que en formis part. Pots consultar tota la informa-
ció a la web www.cadenadepregaria.cat. 
  Hi ha moltes modalitats per participar en aquesta cade-
na. La web en proposa algunes en funció de les persones 
que en volen formar part: sigui en nom d’una parròquia, fa-
mília o comunitat religiosa. 
  Cal recordar que el nostre bisbat, a petició del nostre Bis-
be, organitza cada segon divendres de mes, a la Parròquia de 
Sant Pere, una vetlla de pregària per les vocacions.

E ls propers dies 22 i 23 de no-
vembre tindrà lloc una edició 
més del Gran Recapte organit-

zada per tots els Bancs d’Aliments 
de Catalunya, i que tindrà lloc també 
a les comarques de Lleida. Des de 
l’entitat fan una crida a la ciutada nia 
per col·laborar com a voluntaris fent 
les tasques de recollida d’aliments 
als supermercats col·laboradors. 
També, per a la classificació dels ali-
ments un cop s’hagi acabat la reco -
llida. Més informació: www.bancali-
mentslleida.cat.
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AGENDAAGENDA

◗  Diumenge, 17 de novembre. Aca-
ben les XII Jornades de Formació 
de Catequistes a Vic. 

◗  Divendres, 22 de novembre. Fes-
tival musical «Canòlich Music» a 
Andorra, organitza Delegació de 
Pastoral Juvenil.

◗  Dies 23 i 24 de novembre. Visita 
Pastoral del Bisbe a les parrò-
quies de Sant Josep Obrer i Sant 
Agustí.

◗  Dissabte, 23 de novembre. A les 
10.30 h, curs bàsic de formació 
de catequistes a l’IREL. 

   

18.  Dilluns (lit. hores: 1a setm.) 
[1M 1,11-16.43-45.57-60.65-67 / 
Sl 118 / Lc 18,35-43]. Dedicació de 
les basíliques de sant Pere i sant Pau, 
apòstols, a Roma; sant Romà, mr.; 
sant Aureli, mr.; santa Rosa Filipina, 
primera missionera del Sagrat Cor.

19.  Dimarts [2M 6,18-31 / Sl 3 / 
Lc 19,1-10]. Sant Crispí, bisbe d’É-
cija; sant Faust o Fost, diaca i mr.; 
sant Abdies, profeta (s. V aC); santa 
Matilde, verge monja cistercenca.

20.  Dimecres [2M 7,1.20-31 / 
Sl 16 / Lc 19,11-28]. Sant Feliu de 
Llobregat:  Beates Isabel Ferrer i 

Sabrià i companyes, verges i màr-
tirs. Sants Octavi i Adventor, soldats 
mrs.; sant Benigne, bisbe i mr. (s. II); 
santa Silva, vg. i mr.

21.  Dijous [1M 2,15-29 / Sl 49 / 
Lc 19,41-44]. Presentació de santa 
Maria, verge, al temple; sant Gela-
si I, papa (africà, 492-496); sants 
Honori, Eutiqui i Esteve, mrs.

22.  Divendres [1M 4,36-37.52-
59 / Sl: 1Cr 29,10-12 / Lc 19,45-
48]. Santa Cecília (o Cília), vg. i mr. 
romana (s. III), patrona de la músi-
ca; sants Filemó i Àpia, esposos, dei-
xebles de Pau.

23.  Dissabte [1M 6,1-13 / Sl 9 / 
Lc 20,27-40]. Sant Climent I, papa 
(romà, 88-97) i mr.; sant Columbà 
(†615), abat a França i Itàlia, d’ori-
gen irlandès; santa Lucrècia, vg. i 
mr.; beat Miquel-Agustí Pro, prev. 
jesuïta i mr.

24.  Diumenge vinent, Nostre Se-
nyor Jesucrist, Rei de tot el Món (li-
túrgia de les hores: 2a setmana) 
[2S 5,1-33 / Sl 121 / Col 1,12-20 / 
Lc 23,35-43]. Sant Andreu Dung-Lac, 
prevere, i companys mrs. a Tonquín 
(Vietnam, s. XVIII-XIX); sant Crisò-
gon, mr. (S. III); santa Fermina, vg. 
i mr.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

UN MAR D’EMOCIONS

La confi ança, 
la fe en 

l’altre (i II)
Quan tot està en crisi, la con-

fiança és l’únic motor de 
transformació. Si la con-

fiança entra també en crisi, no 
hi haurà forma humana de supe-
rar-la. 
  La confiança té un aire quixo-
tesc, un fonament que transcen-
deix la raó; es basteix sobre una 
intuïció del cor i sobre el conven-
ciment de què no tot està perdut. 
Ens ho hem de dir una i altra ve-
gada, fins i tot quan no tinguem 
raons objectives per seguir-nos-ho 
dient. Solament qui s’ho creu, es 
posa en camí.
  Hi ha la confiança ingènua, pue-
ril, que aposta per tot i per tothom, 
que es deixa ensarronar per les 
belles paraules, però hi ha la con-
fiança que ha madurat a cops, 
que no s’entrega immediatament 
a qualsevol postor, que cerca ar-
guments i raons. 
  La confiança que ha assolit la 
maduresa espiritual sempre està 
amenaçada per una nova traïció, 
tampoc no té certesa absoluta 
de les seves apostes. Confiar és 
creure i creure és esperar. Quan 
la confiança s’esgota, la vida es-
devé un àrid infern, un escenari 
presidit per la vigilància i per la 
por.

Francesc Torralba
Doctor en Teologia

REFLEXIONS«Des que hem tornat de Guatemala 
valorem les coses d’una altra manera»
La Joana Falguera i l’Alba Morillo són dues joves 

que l’any passat estudiaven a l’Episcopal. L’estiu 
passat van viure una experiència de voluntariat a 

Guatemala participant en un projecte de la Delegació de 
Missions del nostre bisbat. Les dues recomanen l’ex-
periència de voluntariat i asseguren que «ha estat per a 
elles un abans i un després».

Van conèixer aquest projecte de col·laboració de la 
Delegació de Missions i la Congregació de Marta i Maria 
a Guatemala en una xerrada a l’Episcopal, en la qual es 
va exposar la necessitat de trobar voluntaris per anar a 
Esquipulas i a Jalapa per atendre infants que viuen en 
cases d’acollida i adolescents que han patit abusos, 
i van decidir donar el pas. Després d’una formació, van 
emprendre el viatge. Allí les esperava Mn. Víctor Espi-
nosa, prevere de la nostra diòcesi i missioner ara a la 
Ciutat de la Felicidad. 

Les dues joves recorden que va ser un viatge llarg 
i que les van rebre a l’aeroport amb una pancarta i glo-
bus. La Joana assegura que «vam veure que els infants 
tenien molta falta d’estima». L’Alba explica que «primer 
vam conèixer l’entorn, i que ben aviat ens van explicar 
experiències personals molt dures, cosa que ens va 
sorprendre». La Joana, que ara segueix els seus es-
tudis a la Universitat de Lleida, destaca que «a la for-
mació prèvia ja ens van explicar el què ens podríem 
trobar, però fins que no ho vius no t’ho creus». Afirma 
que «hi ha hagut un abans i un després». Ho recomana 

el cent per cent. Ara «valorem les coses d’una altra ma-
nera». La seva tasca era fer reforç escolar, fer xerrades 
i compartir el seu dia a dia. Jugaven a futbol i també 
participaven a les eucaristies. Per la seva part, l’Alba 
diu «no hem anat a canviar res a Guatemala, només a 
ajudar-los. Hem vist que viuen en unes condicions molt 
precàries, molt diferents de les nostres». Recorden que 
els va impactar molt veure com uns nens de la casa d’a -
collida es retrobaven amb la seva família biològica en 
un poble al mig de la selva.

L’Alba i la Joana estan col·laborant econòmicament, 
com la resta de voluntaris i en la mesura que poden, per 
millorar la qualitat de vida dels infants acollits. Han com-
partit molts moments amb ells i segueixen en contacte.
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◗  Lectura de la profecía de Malaquías (Mal 3,19-20a)

He aquí que llega el día, ardiente como un horno, en 
el que todos los orgullosos y malhechores serán como 
paja; los consumirá el día que está llegando, dice el 
Señor del universo, y no les dejará ni copa ni raíz. Pe-
ro a vosotros, los que teméis mi nombre, os ilumina-
rá un sol de justicia y hallaréis salud a su sombra.

◗  Salmo responsorial (97)

R. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud.

Tañed la cítara para el Señor, / suenen los instrumen-
tos: / con clarines y al son de trompetas, / aclamad al 
Rey y Señor. R.

Retumbe el mar y cuanto contiene, / la tierra y cuantos 
la habitan; / aplauden los ríos, / aclamen los mon-
tes. R. 

Al Señor, que llega / para regir la tierra. R. 

Regirá el orbe con justicia / y los pueblos con recti-
tud. R.

◗  Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo 
a los Tesalonicenses (2Tes 3,7-12)

Hermanos: 
Ya sabéis vosotros cómo tenéis que imitar nuestro ejem-
plo: No vivimos entre vosotros sin trabajar, no comi-
mos de balde el pan de nadie, sino que, con cansancio 
y fatiga, día y noche, trabajamos a fin de no ser una 
carga para ninguno de vosotros. No porque no tuviéra-
mos derecho, sino para daros en nosotros un modelo 
que imitar. Además, cuando estábamos entre voso-
tros, os mandábamos que, si alguno no quiere traba-
jar, que no coma. Porque nos hemos enterado de que 
algunos viven desordenadamente, sin trabajar, antes 
bien metiéndose en todo. A esos les mandamos y ex-
hortamos, por el Señor Jesucristo, que trabajen con 
sosiego para comer su propio pan.

◗  Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
(Lc 21,5-19)

En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, 
de lo bellamente adornado que estaba con piedra de 
calidad y exvotos, Jesús les dijo: «Esto que contem-
pláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre 
piedra que no sea destruida». Ellos le preguntaron: 
«Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la se-
ñal de que todo eso está para suceder?». Él dijo: «Mi-
rad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en 
mi nombre diciendo: “Yo soy”, o bien: “Está llegando 
el tiempo”; no vagáis tras ellos. Cuando oigáis noti-
cias de guerras y de revoluciones, no tengáis páni-
co. Porque es necesario que eso ocurra primero, pe-
ro el fin no será enseguida». Entonces les decía: «Se 
alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, ha-
brá grandes terremotos, y en diversos países, ham-
bres y pestes. Habrá también fenómenos espanto-
sos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo 
eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos 
a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos com-
parecer ante reyes y gobernadores, por causa de mi 
nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimo-
nio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis 
que preparar vuestra defensa, porque yo os daré pa-
labras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni 
contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vues-
tros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os en-
tregarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos 
os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello 
de vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseveran-
cia salvaréis vuestras almas».

Diumenge XXXIII de durant l’any (C)

Adesiara van sorgint sovint perso-
nes que ens anuncien la imminèn-
cia de la fi del món. Però Jesús ens 
adverteix: No us deixeu enganyar, 
perquè vindran molts que s’apro-
piaran el meu nom. Diran: Soc jo, 
i també: Ja arriba el moment. Dei-
xeu-los estar; no hi aneu amb ells. 
I quan sentireu parlar de guerres i 
de revoltes, no us alarmeu. No hi 
ha cap senyal clar de la fi del món; 
no és un tema que ens hagi de pre-
ocupar. En canvi Jesús diu (abans): 
Se us enduran detinguts, us perse-
guiran us conduiran a les presons, 
us presentaran als tribunals dels 
reis o als governadors, acusats de 
portar el meu nom. Serà ocasió 
de donar testimoni. Això és el fona-
mental: donar testimoni davant tri-
bunals i governadors. Jo mateix us 
donaré una eloqüència i una savie -
sa: per tant, no hem de tenir cap me-
na de por, sinó una gran constància: 
No es perdrà ni un dels vostres ca-
bells. Sofrint amb constància us 
guanyareu per sempre la vostra vi-
da. Aquesta ha de ser la nostra preo-
cupació: la confiança, l’esperança, 
i molta valentia en el testimoniatge 
de Crist. 

També a la confiança ens convi-
da la primera lectura: Vindrà aquell 
dia abrusador com una fornal. Tots 
els orgullosos i els injustos seran 
igual que rostoll, els incendiarà, no 
en deixarà ni l’arrel ni la tija. Però 
per a vosaltres que venereu el meu 
nom, sortirà el sol de la felicitat i els 
seus raigs seran saludables.

Del que es tracta, doncs, és de ser 
fidels, de vetllar, de seguir entre al-
tres coses allò que diu sant Pau: 
A ningú no demanàvem de franc el 
pa que menjàvem, sinó que ens es-
carrassàvem treballant nit i dia, per 
a no afeixugar ningú dels vostres. 
Recordeu que quan érem entre vos-
altres us repetíem aquesta regla: 
Qui no vulgui treballar, que no men-
gi. Alguns de vosaltres a més de no 
treballar, es posen on no els dema-
nen. Cal, doncs, vetllar, treballar, do-
nar testimoni de Crist, i esperar la fi 
del món amb gran esperança i con-
fiança i no perdre el temps (ni fer-lo 
perdre als altres) en especulacions ab-
surdes i inútils.

Mn. Jaume Pedrós

Preocupar-nos 
per la fi  del món?

COMENTARI

◗  Lectura de la profecia de Malaquies (Ml 3,19-20a)

Vindrà aquell dia abrusador com una fornal. Tots els 
orgullosos i els injustos seran igual que rostoll, i aquell 
dia, quan arribi, els incendiarà, no en deixarà ni l’arrel 
ni la tija, diu el Senyor de l’univers. Però per a vosaltres, 
que venereu el meu nom, sortirà el sol de la felicitat, 
i els seus raigs seran saludables.

◗  Salm responsorial (97)

R. Ve el Senyor a judicar amb raó tots els pobles.

Canteu al Senyor les vostres melodies, / canteu-li al 
so de les cítares; / aclameu el rei, que és el Senyor, / 
amb trompetes i tocs de corn. R.

Bramula el mar amb tot el que s’hi mou, / el món i tots 
els qui l’habiten; / tots els rius aplaudeixen, / i aclamen 
les muntanyes, / en veure que ve el Senyor a judicar 
la terra. R.

Judicarà tot el món amb justícia, / tots els pobles 
amb raó. R.

◗  Lectura de la segona carta de sant Pau 
als cristians de Tessalònica (2Te 3,7-12)

Germans, ja sabeu què heu de fer si voleu imitar-nos. 
Entre vosaltres no vivíem mai desvagats, i a ningú no 
demanàvem de franc el pa que menjàvem, sinó que 
ens escarrassàvem treballant nit i dia per no afeixu-
gar ningú dels vostres. No és que no tinguem dret a 
la nostra manutenció, però volíem donar-vos un exem-
ple amb la nostra vida, perquè vosaltres l’imitéssiu. 
Recordeu que quan érem entre vosaltres us repetíem 
aquesta regla: «Qui no vulgui treballar, que no mengi.» 
Us escrivim això perquè sentim dir que alguns de vos-
altres viuen desvagats i, a més de no treballar, es po-
sen on no els demanen. A tots aquests, els ordenem 
i els recomanem en nom de Jesucrist, el Senyor, que 
treballin en pau per guanyar-se el pa que mengen.

◗  Lectura de l’evangeli segons sant Lluc 
(Lc 21,5-19)

En aquell temps, alguns parlaven del temple, fent no-
tar les seves pedres magnífiques i les ofrenes que el 
decoraven. Jesús digué: «Això que veieu, vindran dies 
que tot serà destruït: no quedarà pedra sobre pedra.» 
Llavors li preguntaren: «Mestre, quan serà tot això i 
quin senyal anunciarà que està a punt de succeir?» 
Jesús respongué: «Estigueu alerta, no us deixeu en-
ganyar, perquè vindran molts que s’apropiaran el meu 
nom. Diran: «Soc jo», i també: «Ja arriba el moment.» 
Deixeu-los estar; no hi aneu, amb ells. I quan senti-
reu parlar de guerres i de revoltes, no us alarmeu. Ai-
xò ha de succeir primer, però la fi no vindrà de segui-
da.» Després els deia: «Una nació prendrà les armes 
contra una altra, i un regne contra un altre regne. Hi 
haurà grans terratrèmols, fams i pestes pertot arreu, 
passaran fets espantosos i apareixeran al cel grans 
senyals d’amenaça. Però abans de tot això se us en-
duran detinguts, us perseguiran, us conduiran a les si-
nagogues o a les presons, us presentaran als tribu-
nals dels reis o als governadors, acusats de portar el 
meu nom. Serà una ocasió de donar testimoni. Feu 
el propòsit des d’ara de no preparar-vos la defensa: jo 
mateix us donaré una eloqüència i una saviesa, i cap 
dels vostres acusadors no serà capaç de resistir-la o 
de contradir-la. Sereu traïts fins i tot pels pares, pels 
germans, parents i amics, en mataran alguns de vosal-
tres, i sereu odiats de tothom pel fet de portar el meu 
nom. Però no es perdrà ni un dels vostres cabells. So-
frint amb constància us guanyareu per sempre la vos-
tra vida.»


