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PROP DE VOSALTRES

NOTÍCIES

Tres alumnes de l’IREL presenten la tesina del Màster
Monfà va presentar la tesina de Màster amb el tí-
tol «El Monestir de Santa Clara de Lleida. Aproxi-
mació a la seva història i al seu llegat espiritual» 
dirigida per Joan J. Busqueta. El tribunal va estar  
format pel mateix Dr. Joan Busqueta, Montserrat 
Macià (lectora) i la Dra. Mar Pérez. Per la seva 
banda, Dolors Queralt també va presentar la se- 
va tesina amb el títol «El castell interior de santa 
Teresa de Jesús: un itinerari vers la maduresa es- 
piritual».

El Papa torna a convocar un sínode
Benvolguts diocesans:

La paraula sínode té diversos significats (fer 
un camí al costat d’altres persones...), però 
nosaltres, en aquest cas, ens volem fixar en 

una accepció: la reunió d’alguns bisbes de l’Es-
glésia universal, convocats pel Papa, per refle-
xionar sobre un tema concret que afecta la vida 
eclesial. La família, les vocacions, el sacerdoci, la  
catequesi, el laïcat… són algunes qüestions que 
s’han abordat en el passat i, sempre, el Papa, amb  
les aportacions dels pares sinodals, elabora al fi-
nal de la trobada un document adreçat als catò-
lics amb les orientacions oportunes per a la seva  
vida i per a la seva missió.

En aquesta ocasió, el papa Francesc afronta 
una qüestió que el preocupa molt i que vol que 
tots els catòlics hi reflexionin en profunditat i  
actuïn en conseqüència. Ha titulat el sínode «Per 
una Església sinodal: comunió, participació i mis-
sió», amb una fase final l’octubre de 2023 per a  
la XVI Assemblea General Ordinària del Sínode 
dels Bisbes. Des d’ara fins llavors hi ha un itine-
rari assenyalat per a les diferents fases, que és el  
següent:

•  9-10 d’octubre de 2021, obertura amb el 
Sant Pare al Vaticà; 17 d’octubre, diumenge, 
obertura a les Esglésies particulars.

•  Octubre 2021 - abril 2022, fase a les Esglé-
sies particulars i en altres realitats eclesials.  
Es compta amb la participació i suport de les  
Conferències Episcopals dels diferents països  
o regions.

•  Setembre 2022 - març 2023, fase continen-
tal.

•  Octubre de 2023, fase de l’Església Univer-
sal.

Hi ha una Secretaria del Sínode que s’encarre-
garà d’enviar els documents preparatoris perquè 
funcionin bé les diferents fases previstes. A més, 
cada bisbe nomenarà un responsable diocesà de 
la consulta que pugui ser punt de referència i enllaç  
amb la Conferència Episcopal. També se’ns diu 
que la consulta al Poble de Déu en cada Esglé-
sia particular es clausurarà amb una reunió presi-
nodal, que serà el moment culminant del discerni-
ment diocesà.

És un ambiciós programa de consulta i de parti-
cipació per tal que tots els membres del Poble de 
Déu tinguin l’oportunitat de donar la seva opinió i 
col·laborar, amb la seva presència i amb la seva  
reflexió, en la dinàmica de caminar junts amb altres  
germans fent en la pràctica un exercici de corres-
ponsabilitat pastoral.

Aquesta convocatòria es va fer pública el pas-
sat 21 de maig en una roda de premsa al Vaticà. 
Uns dies més tard vam poder anunciar aquesta 
iniciativa papal a tots els assistents a la nostra As- 
semblea Diocesana. En vam donar només la notí-

cia i en vam explicar breument l’itinerari i la dispo-
sició del Sant Pare, que convida tots els catòlics  
a implicar-se en aquesta consulta universal.

No hi ha cap mena de dubte que les caracterís-
tiques que envolten aquest Sínode ens obliguen 
a revisar el nostre propi plantejament proposat 
el passat estiu com a Pla Diocesà de Pastoral 
(2020-2024), ja sigui adaptant els nostres ob-
jectius diocesans als de la consulta sinodal o bé 
sumant les dues línies d’actuació i participant en 
els dos projectes. Molts de nosaltres ja estem 
acostumats a treballar en equip i no se’ns farà 
estrany seguir amb el procediment que se’ns pro-
posa. Durant el mes de setembre es valoraran les 
alternatives i s’estudiarà la documentació que ar-
ribi des de la Secretaria del Sínode. També dedi-
carem altres comentaris semblants a aquest per 
informar dels diferents continguts i per explicar la  
importància del mètode sinodal.

Amb la meva benedicció i afecte,

† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida

L ’IREL va acollir el mes passat la presentació  
de tesines de Màster de diversos alumnes 
del centre, últim pas per obtenir el títol. Con-

cretament, el passat dimecres 9 de juny, Joan Car- 
les Nicuesa va presentar la tesina «Laic/laica: d’on 
vens, on vas? El llarg camí del sentit laical dins  
de l’Església» dirigida per Alfons Busto. El tribunal  
va estar format precisament per Alfons Busto, Ma- 
nel Mercadé i la Dra. Mar Pérez, com a lectora. Per  
altra banda, el divendres 18 de juny, Maria Àngels 
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CERCA DE VOSOTROS

El Papa convoca  
de nuevo un sínodo
Queridos diocesanos:

T iene muchos significados la palabra sínodo (ha-
cer un camino junto a otras personas). A noso- 
tros en este caso nos importa una acepción: 

la reunión de algunos obispos de la Iglesia univer-
sal, convocados por el Papa, para reflexionar sobre 
un tema concreto que afecta a la vida eclesial. La fa- 
milia, las vocaciones, el sacerdocio, la catequesis, el  
laicado… son algunas cuestiones que se han aborda do 
en el pasado y, siempre, el Papa, con las aportacio nes 
de los padres sinodales, elabora al final del encuen- 
tro un documento para todos los católicos con las 
orientaciones oportunas para su vida y para su misión. 

En esta ocasión, el papa Francisco afronta una 
cuestión que le preocupa mucho y que quiere que to-
dos los católicos reflexionen en profundidad y actúen 
en consecuencia. Lo ha titulado: «Por una Iglesia si-
nodal: comunión, participación y misión», con una 
fase final en octubre de 2023 para la XVI Asamblea 
General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Desde 
ahora hasta entonces hay un itinerario señalado pa-
ra las distintas fases. Es este:

•  9-10 de octubre de 2021: Apertura con el Santo 
Padre en el Vaticano; 17 de octubre, domingo: 
Apertura en las Iglesias particulares. 

•  Octubre 2021 - abril 2022, fase en las Iglesias 
particulares y en otras realidades eclesiales. Se 
cuenta con la participación y apoyo de las Con-
ferencias Episcopales de los distintos países  
o regiones.

•  Septiembre 2022 - marzo 2023, fase conti-
nental.

• Octubre de 2023, fase de la Iglesia Universal.

Existe una Secretaría del Sínodo que se encarga-
rá de enviar los documentos preparatorios para que 
funcionen bien las distintas fases previstas. Además 
cada obispo nombrará un responsable diocesano de 
la consulta que pueda ser punto de referencia y enla-
ce con la Conferencia Episcopal. También se nos di-
ce que la consulta al Pueblo de Dios en cada Iglesia  
particular se clausurará con una reunión pre-sinodal, 
que será el momento culminante del discernimien-
to diocesano. 

Es un ambicioso programa de consulta y de par-
ticipación para que todos los miembros del Pueblo 
de Dios tengan la oportunidad de dar su opinión y 
colaborar con su presencia y con su reflexión en la 
dinámica de caminar juntos con otros hermanos ha-
ciendo en la práctica un ejercicio de corresponsabi-
lidad pastoral.

Esta convocatoria se hizo pública el pasado 21 de 
mayo en una rueda de prensa en el Vaticano. Unos 
días después pudimos anunciar esta iniciativa papal  
a todos los reunidos en nuestra Asamblea Diocesa-
na. Fue sólo dar la noticia y explicar brevemente el 
itinerario y la disposición del Santo Padre para invitar  
a todos los católicos a implicarse en esta consulta  
universal. 

No cabe la menor duda de que las características 
que rodean este Sínodo nos obligan a revisar nuestro  
propio planteamiento propuesto el pasado verano co-
mo Plan Diocesano de Pastoral (2020-2024). O bien  
acomodando nuestros objetivos diocesanos a los de 
la consulta sinodal o bien sumando ambas líneas  
de actuación y participando en los dos proyectos. Mu-
chos de nosotros ya están acostumbrados a trabajar 
en equipo y no les resultará extraño seguir con el pro-
cedimiento que se nos propone. Durante el mes de 
septiembre se valorarán las alternativas y se estudiará 
la documentación que llegue desde la Secretaría del  
Sínodo. Dedicaremos otros comentarios semejantes  
a este para informar de los distintos contenidos y pa-
ra explicar la importancia del método sinodal.

Con mi bendición y afecto,

† Salvador Giménez Valls
Obispo de Lleida

La diòcesi vol donar un impuls  
a la Delegació de Pastoral Juvenil

«Els Frarets» distribueixen  
1.100 panets beneïts

L ’Àrea d’Evangelització és va 
reunir el mes passat per po-
sar les bases que han de 

permetre rellançar la Pastoral Ju-
venil de la diòcesi. Hi van partici-
par diverses organitzacions que 
treballen amb joves i les delega-
cions de Catequesi i Ensenya-
ment, així com els responsables 
de Pastoral de diversos col·legis 
cristians de la diòcesi. A la reu-
nió es va posar en comú el tre-
ball fet des de gener per part de 
les entitats que treballen amb 
joves. Es va parlar del que està 
fent cada entitat, com ho està 
fent i de les dificultats amb les 
quals es troba. Els participants 
a la reunió van acordar crear una 
coordinadora de representants 
dels diferents grups de joves de 
la diòcesi a dos nivells. Per una 
part, una plataforma de joves i 

E l Santuari de Sant Antoni de Pàdua dels Fran-
ciscans de Lleida va celebrar, el passat 13 de 
juny, la seva festa patronal. Ho va fer amb la  

benedicció de 1.100 panets que es van distribuir 

entre els fidels al finalitzar les eucaristies. Durant 
tota la jornada els devots de sant Antoni van po-
der adquirir també aquests panets beneïts a la 
porta del santuari.

El P. Joaquim Recasens, a l’homilia de la missa 
de 12, es va referir a sant Antoni de Pàdua com  
un home de fe i un referent per als cristians d’avui. 
El celebrant també va recordar que és el patró dels 
paletes i del sector de la construcció. La celebració 
va concloure amb el cant de l’antífona de la festa de 
Sant Antoni de Pàdua, que els franciscans d’arreu 
del món canten en aquest dia. Tot seguit, El P. Joa- 
quim Recasens va impartir la benedicció als fidels 
amb la relíquia del sant, davant la impossibilitat de 
donar-la a venerar com és tradició i d’acord amb 
les mesures sanitàries per la pandèmia encara vi-
gents. Tot seguit es van beneir i distribuir els panets  
de sant Antoni.

una altra d’assessors o consilia-
ris. En la mateixa línia es va de-
cidir crear una o dues accions a 
l’any, com per exemple una Tro-
bada de Joves per Nadal. Un al-
tre dels acords va ser donar un 
nou impuls a la Pastoral Univer-
sitària. També es van comprome-
tre a elaborar un mapa de totes 
les accions que porten a terme 
a la diòcesi de Lleida per a joves, 
per poder orientar i donar-los al-
ternatives. També van acordar 
apostar per oferir formació a les 
persones que treballen o volen 

treballar acompanyant els joves.
Després de la presentació del Pla  
del curs vinent, els assistents van  
aportar suggeriments i propos-
tes. Una d’elles va ser establir uns  
objectius clars per al grup d’a dults.  
A més, van acordar que la Pas-
toral Juvenil ha de ser prioritària 
per al Bisbat de Lleida, ja que 
aquí es juga el futur de la mateixa 
diòcesi. Una altra de les propos- 
tes va ser especialitzar una zona  
de la ciutat de Lleida per a la Pas- 
toral Juvenil i allí fer totes les ac-
cions.

TWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «No ens can-
sem mai de buscar a Crist  
ressuscitat, que dona la vi- 
da en abundància a quants  
el troben. Trobar a Crist sig- 

nifica descobrir la pau del cor» (5 d’abril).

@Pontifex: «En aquests mesos fos-
cos de pandèmia sentim el Senyor res-
suscitat que ens convida a començar 
de nou, a no perdre mai l’esperança» 
(6 d’abril).

@Pontifex: «Totes les persones, espe- 
cialment les més fràgils, requereixen as- 

sistència. Només junts podem cons-
truir un món més just i més sa.  
Tots estem cridats a combatre la 
pandèmia, i les vacunes són una 
eina essencial en aquesta lluita» 
(7 d’abril).

@Pontifex: «La primera manera 
de resar per algú és parlar a Déu 
d’ell o d’ella. Si fem això amb fre-
qüència, tots els dies, el nostre cor 
no es tanca, roman obert als ger-
mans. Resar pels altres és la primera  
manera d’estimar-los i ens porta a una 
proximitat concreta» (7 d’abril).
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5.  Dilluns (lit. hores: 2a setm.) 
[Gn 28,10-22a / Sl 90 / Mt 9,18-26]. 
Sant Antoni-Maria Zaccaria (1502-
1529), prev. fund. Barnabites a Mi-
là (B); sant Miquel dels Sants (1591-
1625), prev. trinitari a Valladolid, nat 
a Vic i patró d’aquesta ciutat; santa 
Filomena, vg.

6.  Dimarts [Gn 32,22-32 / Sl 16 /  
Mt 9,32-38]. Santa Maria Goretti 
(1890-1902), vg. i mr. de la castedat;  
sant Isaïes, profeta i mr.; sant Ròmul,  
bisbe.

7.  Dimecres [Gn 41,55-57;42, 
5-7a.17-24a / Sl 32 / Mt 10,1-7]. Ur-
gell:  Sant Ot o Odó (†1122), bisbe  
d’Urgell, patró de la Seu d’Urgell; sant  
Fermí, bisbe de Pamplona; santa Edil-
berga, vg.; sant Marçal, bisbe; beat 
Benet XI, papa (1303-1304).

8.  Dijous [Gn 44,18-21.23b-29; 
45,1-5 / Sl 104 / Mt 10,7-15]. Sant 
Adrià III, papa (romà, 884-885); sants  
Aquila i Priscil·la, esposos i mrs., dei- 
xebles de Pau; sant Eugeni III, papa 
(1145-1153).

9.  Divendres [Gn 46,1-7.28-30 /  
Sl 36 / Mt 10,16-23]. Mare de Déu 
Reina de la Pau; sants Agustí Zhao 
Rong, prev. i companys, mrs.; sant Ze- 
nó o Zenon, mr.; sant Joan de Colò-
nia, prev. dominicà i mr.; sant Teodo-
ric Balat, mr.; beata Joana Scopelli, 
vg. carmelitana.

10.  Dissabte [Gn 49,29-32;50, 
15-24 / Sl 104 / Mt 10,24-33]. Sant 
Cristòfor o Cristòfol, mr., patró dels 
automobilistes; santa Verònica Giulia-
ni, vg. caputxina; santa Amèlia, viuda; 

sant Ascani, mr.; beats Carmel Bolta, 
prev., i Francesc Pinazo, franciscans  
i mrs. a Damasc.

11.  Diumenge vinent, XV de du-
rant l’any (lit. hores: 3a setm.) [Am 
7,12-15 / Sl 84 / Ef 1,3-14 (o bé, més  
breu: 1,3-10) / Mc 6,7-13]. Sant Be - 
net (†547), abat patriarca dels mon- 
jos d’Occident, copatró d’Europa 
(1964) i patró dels arxivers, bibliote-
caris i documentalistes; sant Pius I, 
papa (140-155) i màrtir; santa Olga,  
reina.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

Dia dels Arxius amb un record  
a mossèn Jacint Cotonat

Primers recessos d’Emmaús  

L ’Arxiu Diocesà de Lleida ha dedicat 
el Dia Internacional dels Arxius, el 9 
de juny, a Mn. Jacint Cotonat, arxi-

ver diocesà des de l’any 2003 i fins a 
l’abril de 2021, quan va traspassar. Mn. 
Jacint, arxiver de formació i professió, va  
rebre l’encàrrec d’informatitzar l’Arxiu Dio - 
cesà de Lleida l’any 2003. Tasca que va  
iniciar i s’està portant a terme actual-
ment. La seva primera tasca fou localitzar i diferenciar  
els diferents fons i sèries documentals que confor-
men l’Arxiu Diocesà: episcopal, parroquial, fons foto-
gràfic, etc.

A la vegada va continuar, donant-li una gran empen-
ta, la recollida dels fons de les parròquies que con-
servaven documentació de més de cent anys. També  
va començar a recopilar documents (fulletons, tríp-
tics, etc.) d’activitats que es realitzen a les parròquies  
(encontres, romeries...). 

Mn. Cotonat explicava que a les parròquies «no no- 
més bategem, casem i enterrem sinó que tenim mol-
ta més vida i, si no conservem el que fem, els investi-
gadors del futur no podran conèixer què fèiem a les 
nostres comunitats parroquials».

La Parròquia de la Mare de Déu de la Mercè ha or- 
ganitzat els primers recessos d’Emmaús a la diò- 
cesi a la casa d’espiritualitat del Col·legi Claver,  

un per a homes i un altre per a dones. Participar en un  
d’aquests recessos suposa una renovació espiritual,  
oferint una oportunitat de conèixer a Jesús. Està diri- 
git a persones laiques i religiosos de tots els carismes  
de l’Església. 

El dels homes va tenir lloc el primer cap de setmana  
de juny i el van seguir més de 40 homes de més de 
25 anys que a partir del text del passatge d’Emmaús 
i també d’altres dinàmiques, van tenir el seu encontre  
personal amb Jesús. 

El de dones està previst que es porti a terme del 16  
al 18 de juliol al mateix centre espiritual que el dels  

En els darrers temps, l’Arxiu Diocesà  
ha començat a digitalitzar les publicacions  
pròpies de l’entitat i, més a poc a poc, els  
fons parroquials per tal de preservar la 
documentació original. En aquesta tasca  
s’hi han afegit un bon nombre de volunta-
ris. Alguns ja no són entre nosaltres, d’al- 
tres ens acompanyen. Mn. Cotonat cuidava  
de la seva gent i la premissa era «acollir»  

i que se sentissin bé. Amb la seva direcció, l’Arxiu Dio - 
cesà ha passat de ser un arxiu tancat a estar obert 
als investigadors. Això sí, sempre ens recordava que 
«s’havia de deixar feina per als qui vinguin al darre-
re». Mn. Cinto ha fet una gran tasca per l’entitat. Els 
qui quedem esperem continuar-la. A continuació us 
deixem amb una entrevista a Mn. Jacint Cotonat al 
programa «De Bat a Bat al Bisbat de Lleida» de 2013.

http://www.bisbatlleida.org/ca/audiovisual/ 
entrevista-a-mn-cotonat-respo...

També us deixem amb el vídeo que l’Arxiu Diocesà  
del Bisbat ha fet aquest any per donar a conèixer el 
fons parroquial de Sant Joan Baptista de Lleida que es  
custodia a l’Arxiu Diocesà. 

https://youtu.be/OuQkXixyP6A

REFLEXIONS

EL TRANSHUMANISME

Un mosaic  
complex (I)

És difícil establir els contorns d’un 
moviment multipolar com el trans-
humanisme. El transhumanisme, 

com l’humanisme, té múltiples expres-
sions, es diu de moltes maneres. Com 
passa amb altres corrents filosòfics, el 
marxisme, el feminisme o l’existencialis-
me, seria més adequat i més rigorós, 
presentar-los en plural: marxismes, fe-
minismes i existencialismes, perquè, al 
capdavall, sota la mateixa denomina ció 
s’hi aixopluguen autors i corrents que 
són molt distints entre si i que resulta  
excessivament artificiós i forçat posar- 
los sota el mateix paraigües conceptual.  
El mateix ocorre amb el transhumanis-
me quan hom s’hi atansa amb cura i dis-
tingeix les propostes que naveguen dins 
del mateix magma. 

Aquest moviment és com una gran 
xarxa, més o menys activa, més o menys  
densa, descomposta en diferents sub-
conjunts ideològics. Persones de diferent  
nivell social, de professions i de cultures  
distintes en formen part. 

En sentit estricte, el transhumanisme 
neix a Califòrnia, allí on Gregory Bate-
son (1904-1980), pare de la cibercul-
tura, va conduir les recerques vinculant 
la cibernètica a les ciències socials. El 
moviment es troba, essencialment, des-
envolupat en alguns dels països més in-
dustrialitzats del planeta, encara que Si-
llicon Valley és un dels pols d’irradiació  
intel·lectual. A dia d’avui, tant la Xina, com  
el Japó, l’Índia i el mateix continent africà, 
han reaccionat molt feblement a aquest  
moviment. Els països anglosaxons, sobre- 
tot els Estats Units d’Amèrica, el Regne  
Unit i els països de la Commonwealth  
són els més actius. En l’Europa continen- 
tal, tret de França i algun altre país, el trans - 
humanisme, en canvi, és relegat a una 
pila de fantasmes infantils sense perill.

Dr. Francesc Torralba
Doctor en Teologia

  
NOMENAMENT. Mons. Salvador Giménez Valls, bisbe de Lleida, ha signat el següent nomenament: 
Mn. Daniel Turmo Gargallo nomenat canonge de la Santa Església Catedral de Lleida, amb data 6 de 
juny de 2021.

homes. Més informació als telèfons 664 363 583 
(Mariona Navarro) i 679 471 537 (Rosa Llurba) o bé al  
correu emauslleidadones@gmail.com

http://www.bisbatlleida.org/ca/audiovisual/entrevista-a-mn-cotonat-responsable-de-l%E2%80%99arxiu-dioces%C3%A0
http://www.bisbatlleida.org/ca/audiovisual/entrevista-a-mn-cotonat-responsable-de-l%E2%80%99arxiu-dioces%C3%A0
https://youtu.be/OuQkXixyP6A
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◗  Lectura de la profecia d’Ezequiel (Ez 2,2-5)

En aquells dies, l’Esperit entrà dintre meu, em va  
fer aixecar dret i vaig sentir que em parlava. Em 
digué: «Fill d’home, t’envio al poble d’Israel,  
a un poble de rebels que s’han alçat contra mi. 
Tant ells com els seus pares, fins avui mateix, 
no han deixat mai de ser-me infidels. T’envio a  
aquests fills de cara endurida i de cor empe-
dreït. Tant si t’escolten com si no t’escolten, tu 
digue’ls: “Això diu el Senyor Déu”, perquè, ni  
que siguin un poble que sempre es revolta,  
han de saber que hi ha un profeta enmig d’ells.»

◗  Salm responsorial (122)

R.  Tenim els ulls posats en el Senyor, fins que 
s’apiadi de nosaltres.

A vós, que teniu el tron dalt del cel, / aixeco els  
meus ulls. / Com l’esclau té els ulls posats / en  
les mans del seu amo. R.

Com l’esclava té els seus ulls / en les mans de  
la mestressa, / tenim els ulls posats en el Se-
nyor, / fins que s’apiadi de nosaltres. R. 

Compadiu-nos, Senyor, compadiu-nos, / es-
tem saturats de menyspreu. / La nostra ànima  
n’està ben saturada, / dels escarnis dels al-
tius, / del menyspreu dels insolents. R.

◗  Lectura de la segona carta de sant Pau  
als cristians de Corint (2Co 12,7-10)

Germans, les revelacions que he rebut eren 
tan extraordinàries que Déu, perquè no m’enor-
gulleixi, ha permès que em clavessin com una 
espina a la carn: és un enviat de Satanàs que 
em bufeteja perquè m’enorgulleixi. Jo he de-
manat tres vegades al Senyor que me’n des-
lliuri, però ell m’ha respost: En tens prou amb 
la meva gràcia; el meu poder ressalta més com  
més febles són les teves forces. Per això estic  
content de gloriar-me de les meves febleses; 
gràcies a elles tinc dintre meu la força del Crist.  
M’agrada ser feble i veure’m ultratjat, pobre, 
perseguit i acorralat per causa de Crist. Quan 
soc feble és quan soc realment fort.

◗  Lectura de l’Evangeli segons sant Marc  
(Mc 6,1-6)

En aquell temps, Jesús anà a Natzaret, el seu po- 
ble, acompanyat dels seus deixebles. El dissab- 
te començà a ensenyar a la sinagoga. Tothom, en  
sentir-lo, se n’estranyava i deia: «D’on li ve tot 
això? Què és aquest do de saviesa i aquests mi-
racles que es realitzen per les seves mans? No  
és el fuster, el fill de Maria, parent de Jaume, de 
Josep, de Judes i de Simó? I les seves paren-
tes, no viuen aquí entre nosaltres?» I se n’es- 
candalitzaven. Jesús els digué: «Els profetes no- 
més són mal rebuts en el seu poble, en la seva  
parentela i entre els de casa seva.» I no hi po- 
gué fer cap miracle; només va imposar les mans  
a uns quants malalts, que es van posar bé. I el 
sorprenia que no volguessin creure. Després  
recorria les viles i els pobles i ensenyava.

◗  Lectura de la profecía de Ezequiel (Ez 2,2-5)

En aquellos días, el espíritu entró en mí, me pu- 
so en pie, y oí que me decía: «Hijo de hombre, 
yo te envío a los hijos de Israel, un pueblo re-
belde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus 
padres me han ofendido hasta el día de hoy. 
También los hijos tienen dura la cerviz y el cora-
zón obstinado; a ellos te envío para que les di-
gas: “Esto dice el Señor”. Te hagan caso o no  
te hagan caso, pues son un pueblo rebelde, re- 
conocerán que hubo un profeta en medio de 
ellos».

◗  Salmo responsorial (122)

R.  Nuestros ojos están en el Señor, esperan-
do su misericordia. 

A ti levanto mis ojos, / a ti que habitas en el cie- 
lo. / Como están los ojos de los esclavos / fijos  
en la manos de sus señores. R. 

Como están los ojos de la esclava / fijos en las  
manos de su señora, / así están nuestros ojos /  
en el Señor, Dios nuestro, / esperando su mi-
sericordia. R. 

Misericordia, Señor, misericordia, / que esta-
mos saciados de desprecios; / nuestra alma 
está saciada / del sarcasmo de los satisfe-
chos, / del desprecio de los orgullosos. R. 

◗  Lectura de la segunda carta del apóstol  
san Pablo a los Corintios (2Cor 12,7-10)

Hermanos: 
Para que no me engría, se me ha dado una es- 
pina en la carne: un emisario de Satanás que 
me abofetea, para que no me engría. Por ello, 
tres veces le he pedido al Señor que lo apar-
tase de mí y me ha respondido: «Te basta mi 
gracia: la fuerza se realiza en la debilidad». 
Así que muy a gusto me glorío de mis debilida- 
des, para que resida en mí la fuerza de Cristo. 
Por eso vivo contento en medio de las debili - 
dades, los insultos, las privaciones, las per-
secuciones y las dificultades sufridas por Cris-
to. Porque cuando soy débil, entonces soy 
fuerte. 

◗  Lectura del santo Evangelio según  
san Marcos (Mc 6,1-6)

En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y 
lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sá- 
bado, empezó a enseñar en la sinagoga; la mul- 
titud que lo oía se preguntaba asombrada: «¿De  
dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa 
que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que rea- 
lizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el  
hijo de María, hermano de Santiago y José y Ju- 
das y Simón? Y sus hermanas ¿no viven con no- 
sotros aquí?». Y se escandalizaban a cuenta 
de él. Les decía: «No desprecian a un profeta 
más que en su tierra, entre sus parientes y en 
su casa». No pudo hacer allí ningún milagro, 
sólo curó algunos enfermos imponiéndoles las  
manos. Y se admiraba de su falta de fe. Y re-
corría los pueblos de alrededor enseñando. 

Diumenge XIV de durant l’any (B)

La incredulitat és sempre un misteri. 
Però és també una constant en la his-
tòria dels homes, de l’Antic i del Nou 

Testament. Ho veiem clarament a la prime-
ra lectura. T’envio a un poble de rebels que 
s’ha alçat contra mi. No han deixat mai de 
ser-me infidels. Però Déu vol fer sentir sem-
pre la seva veu, que hi hagi constància del 
seu amor al poble: T’envio a aquests fills 
de cara endurida de cor empedreït. Tant si 
t’escolten com si no t’escolten (la missió 
del profeta, no deixa de ser molt dura), tu 
digue’ls: Ni que siguin un poble que sem-
pre es revolta, han de saber que hi ha un 
profeta enmig d’ells.

A l’evangeli trobem també al incredulitat, 
en aquest cas, dels habitants del mateix 
poble de Jesús. El mateix Jesús ho consta-
ta: Els profetes només són mal rebuts en el 
seu poble, en la seva parentela i entre els 
de casa seva. Però no deixa de ser un mis-
teri aquesta incredulitat: El sorprenia que 
no el volguessin creure. Quina és la raó de 
la incredulitat? Doncs, la senzille sa, la «nor-
malitat» de Jesús; que el coneixien molt  
bé i des de petit; que era un del seu poble; 
que saben molt bé qui són els seus pares i 
tots els seus parents... Com gosa ara pre-
sentar-se com a mestre; ple de saviesa? 
Com pot ser que faci miracles? És la mi-
gradesa de la nostra capacitat d’entendre 
que Déu pot actuar quan vulgui i a través de  
qui vulgui, que no ha de seguir els nostres 
estàndards, i actuar com nos altres creiem 
que hauria d’actuar. En el fons és l’escàndol  
de l’encarnació: Ens costa acceptar la pre-
sència de Déu en la petitesa de la nostra 
humanitat, en la persona de Jesús, en la 
«senzillesa» d’un veí més del poble. Vol-
dríem ser dictadors fins i tot amb Déu: Has 
d’actuar com pensem nos altres! En aques-
ta línia d’humilitat Pau ens diu: Estic con-
tent de gloriar-me en les meves febleses; 
gràcies a elles, tinc dintre meu la força del 
Crist. Fins i tot afirma: M’agrada ser feble  
i veure’m, ultratjat, pobre, perseguit i acor- 
ralat per causa de Crist. Els camins de Déu  
són molt diferents dels nostres: ell es ma-
nifesta en la petitesa. 

Mn. Jaume Pedrós

«Han de saber que 
hi ha un profeta 

enmig d’ells»

COMENTARI


