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PROP DE VOSALTRES

Un Sínode de Bisbes per a joves
Benvolguts diocesans:

Em sembla que ho encerto si dic que molts de 
vosaltres ja coneixeu la finalitat dels Síno-
des de Bisbes que habitualment convoca el 

Papa per estudiar i prendre decisions sobre un 
tema determinat que el preocupa i que interessa 
a tota l’Església.

L’últim Sínode, dividit temporalment en dues 
parts, va tractar el tema del matrimoni i de la fa-
mília el fruit més significatiu del qual va ser l’Ex-
hortació Apostòlica Amoris Laetitia (2016). Molts 
de vosaltres heu llegit el text del Papa que resu-
meix una gran quantitat de reflexions de bisbes 
de tot el món amb tècnics i altres convidats que 
durant dos mesos, reunits a Roma, van tractar el 
tema proposat. Per descomptat hi va haver una 
preparació prèvia amb enquestes i petició de da-
des a centres universitaris, a comunitats diocesa-
nes i a tots els bisbes. El temps d’aquesta prepa-
ració va ser de quasi dos anys. 

El proper 3 d’octubre començarà a Roma la XV 
Assemblea General Ordinària d’un nou Sínode. 
El tema de reflexió té el següent títol Els joves, 
la fe i el discerniment vocacional. Acabarà el 
dia 28 del mateix mes. Aquest esdeveniment ha 
estat precedit de moltes consultes, treballs i es-
tudis que, promoguts per la mateixa Secretaria, 
han arribat a totes les comunitats de l’Església 

universal. Ja fa temps que molts grups, sobretot 
aquells amb especial responsabilitat amb els jo-
ves, treballen aportant idees i experiències perquè 
en l’Assemblea siguin estudiades. Així ho hem fet 
també en la nostra diòcesi. Recordeu que l’últim 
Aplec de l’Esperit de totes les diòcesis catalanes, 
celebrat a Tortosa, va tenir també una clara refe-
rència sinodal. 

Amb les aportacions rebudes de tot el món s’ha 
confeccionat un text o instrument de treball, que 
serà la base dels diàlegs i les discussions de l’As-
semblea. Aquest text és públic i s’ha enviat a tot 
arreu perquè es conegui i s’enriqueixi. Conté tres 
parts i una conclusió; comença amb una presen-
tació i una introducció en la qual s’expliquen les 

finalitats del Sínode i el mètode del discerniment. 
Els títols de les parts són els següents: I. Reconèi -
xer: l’Església en escolta de la realitat (desenvo-
lupat en cinc capítols). II. Interpretar: fe i discerni-
ment vocacional (amb quatre capítols). III. Triar: 
camins de conversió pastoral i missionera (amb 
quatre capítols). La conclusió té tres petits apar-
tats: La vocació universal a la santedat; la joven-
tut, un temps per a la santedat; joves sants i jo-
ventut dels sants. Aquest document acaba amb 
una oració per al Sínode.

Amb aquesta breu informació us demano a tots 
tres coses: que pregueu pels fruits d’aquest Síno-
de, que us preocupeu dels joves que viuen al vos-
tre costat, en les famílies o en les parròquies, o en 
els col·legis o en diferents grups de formació o 
de lleure, i per últim que ens exigiu als pastors de 
l’Església i als altres responsables juvenils cohe-
rència i valentia per fer front als problemes i desa-
fiaments que ens presenta la joventut ac tual. Co-
herència (paraules i obres) cap als nostres joves 
catòlics i valentia per presentar amb molt d’ànim i 
esperança el missatge de Jesucrist a tots aquells 
que no l’han escoltat mai o, després de la seva 
iniciació cristiana, s’han cansat o no partici pen 
en les nostres comunitats de fe.

Amb la meva benedicció i afecte.
† Salvador Giménez Valls

Bisbe de Lleida

NOTÍCIES

«Volem formar les mares de Burkina Faso 
per prevenir la desnutrició dels seus fi lls»

La majoria de nens de 2 a 5 anys de Burkina 
Faso pateixen malnutrició i una congregació 
d’aquest país africà vol posar en marxa un 

projecte per formar a les mares a prevenir aques-
ta tendència. El dissabte dia 8, Rose Marie Oué-
draogo, de la congregació de la Santa Creu, va 
explicar a la Parròquia del Pilar de Lleida un pro-
jecte que vol iniciar per ajudar a aquests nens i 
a les seves famílies. 

La Gna. Rose Marie, infermera de professió, ha 
treballat en diferents àmbits i ha estat destina da a 
diferents països des que forma part de la congre-
gació de la Santa Creu que es dedica a l’ensenya-
ment. Ja va col·laborar en un projecte d’acollida 
de nens desnutrits a Mali i ara vol fer un projec te 
semblant a Burkina Faso, on va néixer.

Aquesta germana va explicar que «el nostre ob-
jectiu és prevenir la desnutrició infantil i ho volem 
fer formant a les mares a conèixer plantes locals 
com la moringa que té moltes propietats nutricio-
nals per evitar aquesta malnutrició que després té 
efectes al cervell dels més petits». «Hem consta-
tat que quan el nen té uns dos anys i la seva ma-
re torna a estar embarassada, no el pot alimen-
tar de la mateixa manera que quan era més petit 
i aquí comencen els problemes» va afegir. Ara te-
nen un terreny on construiran un edifici per poder 
atendre als nens i a les seves mares. Rose Ma-
rie va afirmar que «volem plantar moringa i altres 
plantes locals, ensenyar a les mares a plantar-les 
i explicar-los com les poden aprofitar per alimen-
tar als seus fills».

La Gna. Rose Marie acompanyada de Mn. Car-
les Sanmartín, que va viure en aquest país africà 
cinc anys i amb la qual van mantenir una amistat 
que encara perdura, van visitar el bisbe Salvador 
a principis de setembre.

III Assemblea extraordinària del Sínode de Bisbes 
sobre la família. Ciutat del Vaticà, octubre de 2014
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CERCA DE VOSOTROS

Un Sínodo de Obispos 
para jóvenes

Queridos diocesanos:

Me parece acertar si digo que muchos ya co-
nocéis la finalidad de los Sínodos de Obis-
pos que habitualmente convoca el Papa 

para estudiar y tomar decisiones sobre un determi-
na do tema que le preocupa y que interesa a toda 
la Iglesia.

El último Sínodo, dividido temporalmente en dos 
partes, trató el tema del matrimonio y de la familia 
cuyo fruto más significativo fue la Exhortación Apos-
tólica Amoris Laetitia (2016). Muchos de vosotros 
habéis leído el texto del Papa que resume una gran 
cantidad de reflexiones de obispos de todo el mundo 
con técnicos y otros invitados que durante dos me-
ses, reunidos en Roma, trataron el tema propues-
to. Por supuesto hubo una preparación previa con 
encuestas y petición de datos a centros universita-
rios, a comunidades diocesanas y a todos los obis-
pos. El tiempo de esta preparación fue de casi dos 
años. 

El próximo 3 de octubre empezará en Roma la 
XV Asamblea General Ordinaria de un nuevo Sínodo. 
El tema de reflexión tiene el siguiente título Los jó-
venes, la fe y el discernimiento vocacional. Acaba-
rá el día 28 del mismo mes. Este acontecimiento ha 
estado precedido de muchas consultas, trabajos y 
estudios que, promovido por la misma Secretaría, 
han llegado a todas las comunidades de la Iglesia 
universal. Ya hace tiempo que muchos grupos, so-
bre todo aquellos con especial responsabilidad con 
los jóvenes, trabajan aportando ideas y experiencias 
para que en la Asamblea sean estudiados. Así lo 
hemos hecho también en nuestra diócesis. Recor-
dáis que el último Aplec de l’Esperit de todas las dió-
cesis catalanas, celebrado en Tortosa, tuvo tam-
bién una clara referencia sinodal. 

Con las aportaciones recibidas de todo el mundo 
se ha confeccionado un texto o instrumento de tra-
bajo, que será la base de los diálogos y las discu-
siones de la Asamblea. Este texto es público y se 
ha enviado a todas partes para que se conozca y 
se enriquezca. Contiene tres partes y una conclu-
sión; empieza con una presentación y una introduc-
ción en la que explica las finalidades del Sínodo y el 
método del discernimiento. Los títulos de las partes 
son los siguientes: I. Reconocer: la Iglesia en escu-
cha de la realidad (desarrollado en cinco capítulos). 
II. Interpretar: fe y discernimiento vocacional (con 
cuatro capítulos). III. Elegir: caminos de conversión 
pastoral y misionera (con cuatro capítulos). La con-
clusión tiene tres pequeños apartados: La vocación 
universal a la santidad; la juventud, un tiempo para 
la santidad; jóvenes santos y juventud de los santos. 
Acaba este documento con una oración para el Sí-
nodo.

Con esta breve información os pido a todos tres 
cosas: que oréis por los frutos de este Sínodo, que 
os preocupéis de los jóvenes que viven a vuestro 
lado, en las familias o en las parroquias, o en los 
colegios o distintos grupos de formación o de tiem-
po libre, y por último que nos exijáis a los pastores 
de la Iglesia y restantes responsables juveniles co-
herencia y valentía para hacer frente a los proble-
mas y desafíos que nos presenta la juventud actual. 
Coherencia (palabras y obras) hacia nuestros jóve-
nes católicos y valentía para presentar con mucho 
ánimo y esperanza el mensaje de Jesucristo a todos 
aquellos que no lo han escuchado nunca o, después 
de su iniciación cristiana, se han cansado o no parti-
cipan en nuestras comunidades de fe.

Con mi bendición y afecto.

† Salvador Giménez Valls
Obispo de Lleida

Fil per Randa, la botiga de 
comerç just més gran de Lleida

El Bisbat, nova seu del 
Centre d’Orientació Familiar

F il per Randa és la botiga més gran de comerç 
just de la nostra ciutat amb l’objectiu de col-
laborar amb el desenvolupament dels països 

del Sud, de la mà de Càritas Diocesana de Lleida. 
Fa un any que va obrir les seves portes i està pre-
parant una sèrie d’activitats per al nou curs.

Està ubicada al carrer Doctor Fleming 19 i ven 
tot tipus de productes alimentaris i d’artesania, 
així com roba de disseny, complements, cosmèti-

E l Centre d’Orientació Fami-
liar (COF) té nova seu des 
que ha començat el mes. 

En concret està ubicat a l’edifici 
del Bisbat, carrer del Bisbe 1, i se-
gueix fent les atencions en horari 
de tarda.

El COF està vinculat a la dele-
gació de Família i Vida i té la funció 
d’ajudar les famílies amb necessi-
tats específiques i en situacions 
greus. Està format per un equip de 
professionals de diferents àmbits 
(medicina, psicologia, infermeria, 
dret, treball social, educació social, 
pedagogia i teologia) que des del 
voluntariat i la gratuïtat acullen 
les demandes que se’ls presenten. 
Ofereix assessorament, acollida 
i orientació a joves en situació 

ca natural, herboristeria, joguines i altres articles, 
tots ells realitzats per persones en inserció labo-
ral. Aquesta botiga doncs promou l’economia so-
cial i solidària a partir d’una forma alternativa de 
comerç que amb criteris ètics promou una relació 
comercial justa entre productors i consumidors. 
També garanteix productes de qualitat provinents 
del propi país d’origen.

Les normes que aplica el comerç just són les 
següents: reducció dels intermediaris entre pro-
ductor i comprador, els productors reben un salari 
just pel seu treball, absència d’explotació infantil, 
igualtat salarial entre homes i dones, la producció 
respecta i afavoreix l’entorn social i mediambiental, 
el producte és de qualitat certificada pels segells 
de comerç just i les estructures de funcionament 
han d’afavorir la participació. Entreu a la botiga Fil 
per Randa i segur que us sorprendrà. Adquirir pro-
ductes de comerç just és un exercici de consum 
responsable i de cooperació efectiva amb els paï-
sos del sud.

de crisi i a les seves famílies, fa 
acompanyament espiritual, col-
labora acompanyant a malalts i 
a les seves famílies i atén a per-
sones que estan passant el dol, 
cooperant amb els Grups d’Acom-

panyament al Dol de Lleida. El 
telèfon de contacte continua es-
sent el mateix (973 281 154) 
així com els correus electrònics 
(coflleida5@gmail.com o cof@
bisbatlleida.org).

TWITTER DEL PAPA FRANCESCTWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «Els avis són 
un tresor a la família. Si 
us plau, cuideu els avis, 
estimeu-los i feu que par-

lin amb els nens!» (26 de juliol).

@Pontifex: «La santedat no té a veu-
re només amb l’esperit, sinó també 
amb els peus que ens porten als ger-
mans i les mans amb les quals els 
ajudem» (29 de juliol).

@Pontifex: «Per poder ajudar els al-
tres cal la trobada personal amb Déu: 
moments de pregària i d’escol-
tar la seva Paraula» (1 d’a-
gost).

@Pontifex: «A l’Església 
tots tenim la responsa-
bilitat de santificar-nos, 
tenint cura dels altres» 
(1 d’agost).
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Restauren la Mare de Déu del Jardí 
que tornarà a l’Acadèmia Mariana
La Mare de Déu del Jardí és 

una magnífica talla en pedra 
policromada del segle XIV, 

obra del cercle del Mestre d’Angle-
sola procedent de l’Acadèmia Ma-
riana de Lleida. Originària del pri-
mitiu convent mercedari de Lleida, 
el segon de Catalunya que hauria 
fundat sant Pere Nolasc el 1225, 
es va trobar en les obres de fona-
mentació de l’edifici de la Casa de 
l’Església, l’any 1869.

És coneguda amb el nom de Ma-
re de Déu del Jardí, pel lloc de l’A-
cadèmia Mariana on estava ubi ca -
da. L’any 1924 es va col·locar al 
peu de l’escala imperial a fi d’e vi-
tar el seu deteriorament, fins que 
als anys seixanta del segle passat 
es va traslladar al magatzem del 
Museu de Lleida Diocesà i Comar-
cal, on s’ha conservat fins al mo-
ment actual.

De 136 centímetres d’alçada, re-
presenta la Mare de Déu dempeus 

i sosté a la seva esquerra l’Infant 
Jesús. El braç dret s’ha perdut. El 
Nen sosté amb la mà esquerra un 
ocell, del qual només en resta una 
ala. Ambdues figures van abillades 
amb indumentària de l’època amb 

Festa en honor a la Mare de Déu 
de l’Acadèmia:
— Tots els actes se celebraran a 

l’Oratori o al Paranimf de l’Aca-
dèmia

Celebració de la vigília de la Mare 
de Déu, dia 1 d’octubre: 
—18.30 h, res del Rosari 
— 19 h, Eucaristia, cantarà la mis-

sa el cor Units pel Cant. Dir.: An-
tonieta Melé; Org.: M.C. Grasa 

Festa de la Mare de Déu de l’A-
ca dèmia, dia 2 d’octubre: 
— Durant tot el dia es farà l’ofrena 

popular de flors a Maria, per part 
dels devots que ho desitgin

— 12 h, Eucaristia, cantarà la mis-
sa la coral Veus amigues. Dir.: 
Antonieta Melé 

— 19 h, Eucaristia presidida i pre-
dicada per Mons. Salvador Gi-
ménez, bisbe de Lleida; canta-
rà la missa la Coral l’Estel del 
Cercle de Belles Arts de Lleida. 
Dir.: G.M. Naranjo 

Dia 5 d’octubre:
— 20.30 h, Vetlla de pregària amb 

Maria al pati de l’Acadèmia 
(org.: Pastoral Joves i Vocacio-
nal) 

Dia 7 d’octubre:
— 12 h, Eucaristia, cantarà la mis-

sa el cor parroquial de la Mercè 
de Lleida. Dir.: M. Ángel Olmos 

— 13 h, inauguració de la restau-
ració de la imatge de la Mare de 
Déu del Jardí 

—18 h, Certamen Marià

petits detalls i plecs que atorguen 
un lleuger ritme a les figures. Era 
una peça molt esvelta, situada da-
munt d’una peana. Actualment es 
troba fragmentada i presenta pèr-
dues importants, tant figuratives 
com pictòriques, així com proble-
mes d’estabilitat estructural. L’A-
cadèmia Mariana, amb l’anhel de 
recuperar aquesta esplèndida ta-
lla relacionada amb els orígens de 
la institució, ha demanat a la Di-
putació de Lleida subvencionar la 
restauració de la Mare de Déu del 
Jardí.

Amb la seva restauració, aques-
ta valuosa peça artística i històri-
ca es tornarà a col·locar a l’Acadè-
mia Mariana i el proper diumenge 
està prevista la seva inauguració, 
coincidint amb el Certamen que 
se celebrarà el mateix dia, dedicat 
precisament a la Mare de Déu de 
la Mercè en els 800 anys de la fun-
dació de l’Orde Mercedària.

Espontaneïtats
La major part de les nostres accions 

són «espontànies». En el tracte amb 
els de casa, en les relacions amb els 

companys de feina, en la manera de con-
duir o de reaccionar davant d’una situa-
ció imprevista, actuem de manera espon-
tània, és a dir, segons la nostra manera de 
ser, la nostra educació, les nostres con-
viccions, el nostre temperament. També 
les opinions i comentaris sobre una no-
tícia, sobre l’actuació d’algú, sobre un 
conflicte social o polític, solen ser espon-
tanis. Difícilment dediquem estona a re-
flexionar sobre els diversos aspectes 
d’un conflicte o a escoltar i valorar els que 
pensen o actuen de manera diferent de la 
nostra. Això, naturalment, val per a nos-
altres i per a tothom, aquí i a l’altra ban-
da de món. Això vol dir que el que hi ha 
dins nostre i que està a l’arrel de les nos-
tres «espontaneïtats» és importantís-
sim. 
  La nostra mirada cristiana entén que, 
al fons, aquestes espontaneïtats poden 
tenir una doble orientació; o bé responen 
a una actitud marcada per l’Evangeli, 
i aleshores les espontaneïtats són fruits 
de l’Esperit, o bé són manifestacions d’ac-
tituds tancades, egoistes, injustes, per 
més que siguin compartides per tot un 
grup o una cultura. Només cal recordar les 
barbaritats que s’han fet amb els esclaus, 
les dones, els deficients o els infants tre-
balladors, encara que tota una cultura ho 
hagi considerat normal. Probablement el 
que és més difícil és adonar-se’n i reco-
nèixer l’abús o la injustícia. Diu l’Evan-
geli d’avui que per entrar a la vida, si cal, 
s’ha de treure l’ull o tallar la mà. Són 
imatges, naturalment, però si Jesús usa 
imatges tan dures és perquè arrencar del 
cor les nostres «espontaneïtats» inhu-
manes pot ser molt dolorós.

Gaspar Mora
Professor emèrit de la FTC

REFLEXIONS

AGENDAAGENDA

◗  Dimecres, 3 d’octubre:
— 9.15 h, sortida dels voluntaris 

de Troballes a Vallbona de les 
Monges.

◗  Dijous, 4 d’octubre:
— 19.30 h, pregària interreligio-

sa per la pau a l’Auditori Enric 
Granados.

◗  Dissabte, 6 d’octubre:
— 20 h, confirmacions a Alcar-

ràs.
— 22 h, vigília d’adoració al San-

tíssim, Parròquia de Sant Pe-
re.

   

1.  Dilluns (lit. hores: 2a setm.) 
[Jb 1,6-22 / Sl 16 / Lc 9,46-50]. San-
ta Teresa de l’Infant Jesús (1873-
1897), vg. carmelitana a Lisieux, pa-
trona de les missions; sant Remigi 
(†530), bisbe de Reims.

2.  Dimarts [Jb 3,1-3.11-17.20-
23 / Sl 87 / Mt 18,1-5.10]. Sants Àn-
gels de la Guarda.  Lleida: Mare de 
Déu de l’Acadèmia (1862), patrona 
de la ciutat de Lleida (1946); sant Sa-
durní, ermità, a Sòria; beat Berenguer 
de Peralta, bisbe electe de Lleida.

3.  Dimecres [Jb 9,1-12.14-16 / 
Sl 87 / Lc 9,57-62]. Sant Francesc de 
Borja (Gandia, 1510 - Roma, 1572), 

prev. jesuïta; sant Gerard o Grau, 
abat; santa Maria-Josepa Rosselló, 
fund.

4.  Dijous [Jb 19,21-27a / Sl 26 / 
Lc 10,1-12]. Sant Francesc d’Assís 
(1182-1226), iniciador del francisca-
nisme (OFM...), defensor dels llocs 
sants i patró dels ecologistes i els ve-
terinaris; sant Petroni, bisbe; san-
ta Àurea, vg.

5.  Divendres [Dt 8,7-18 / Sl: 
1Cr 29,10-12 / 2C 5,17-21 / Mt 7,
7-11]. Témpores d’acció de gràcies i 
de petició. Sant Froilà, bisbe de Lleó; 
sant Atilà, bisbe de Zamora; santa 
Caritina, vg.; santa Faustina Kowals-

ka, vg., polonesa, apòstol de la Divi-
na Misericòrdia.

6.  Dissabte [Jb 42,1-3.5-6.12-
16 / Sl 118 / Lc 10,17-24]. Sant Bru 
(Colònia, 1035 - Squillace, 1101), 
prev. retirat al desert de Chartreuse, 
fund. Cartoixans (Ocart); sant Emili, 
mr.; santa Fe, vg. i mr.; santa Maria 
de les Cinc Llagues, vg. franciscana.

7.  Diumenge vinent, XXVII de 
durant l’any (lit. hores: 3a setm.) [Gn 
2,18-24 / Sl 127 / He 2,9-11 / Mc 10,
2-16 (o bé, més breu: Mc 10,2-12]. 
Mare de Déu del Roser, commemo-
ració de la victòria de Lepant (1571); 
sant Marc, papa (romà, 336).

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL
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◗  Lectura del llibre dels Nombres 
(Nm 11,25-29)

En aquells dies, el Senyor baixà en el núvol i par-
lava amb Moisès. Llavors prengué de l’Esperit 
que Moisès tenia i el donà als setanta ancians. 
Quan l’Esperit es posà damunt d’ells entraren en 
estat d’exaltació profètica i no paraven. En el cam-
pament havien quedat dos homes, Eldad i Medad, 
inscrits entre els setanta però que no s’havien 
presentat davant el tabernacle. L’Esperit també 
es posà damunt d’ells i, allà mateix, al campa-
ment, entraren en aquell estat d’exaltació profèti-
ca. Un jove anà corrents a fer-ho saber a Moisès. 
Josuè, fill de Nun, que des de jove era l’ajudant de 
Moisès, digué: «Moisès, senyor meu, prohibiu-
los- ho.» Però Moisès li respongué: «Estàs gelós 
per mi? Tant de bo que tot el poble del Senyor tin-
gués el do de profecia, i que el Senyor els donés 
a tots el seu Esperit!»

◗  Salm responsorial (18)

R.  Els preceptes del Senyor omplen el cor de 
goig. 

◗  Lectura de la carta de sant Jaume 
(Jm 5,1-6)

Ara us parlo a vosaltres, els qui sou rics. Ploreu 
desconsoladament per les desgràcies que us cau-
ran al damunt. Les vostres riqueses s’han podrit, 
s’han arnat els vostres vestits, s’han rovellat el 
vostre or i la vostra plata, i el seu rovell serà el vos-
tre acusador i us devorarà les carns. Heu amunte-
gat riqueses precisament aquests dies, que són 
els darrers. El jornal que heu escatimat als qui han 
segat els vostres camps clama contra vosaltres, 
i el crit dels segadors ha arribat a les orelles del 
Senyor de l’univers. Heu viscut aquí a la terra una 
vida de delícies i plaers, us heu engreixat com el 
bestiar, ara que és el dia de la matança. Heu con-
demnat el just, l’heu assassinat i ell no s’ha re-
sistit.

◗  Lectura de l’evangeli segons sant Marc 
(Mc 9,38-43.45.47-48)

En aquell temps, Joan digué a Jesús: «Mestre, n’hem 
vist un que es valia del vostre nom per treure di-
monis, i li dèiem que no ho fes més, perquè no 
és dels qui venen amb nosaltres.» Jesús respon-
gué: «Deixeu-lo fer. Ningú que en nom meu faci 
miracles no podrà després malparlar de mi. Qui 
no és contra nosaltres és amb nosaltres. Tothom 
qui us doni un vas d’aigua pel meu nom, perquè 
sou de Crist, us dic amb tota veritat que no que-
darà sense recompensa. Però a aquell que allu-
nya de mi un d’aquests petits que tenen fe, val-
dria més que el tiressin al mar amb una mola 
d’ase lligada al coll. Si la teva mà et fa caure en 
pecat, talla-te-la. Val més que entris a la vida sen-
se mà, i no que vagis amb totes dues mans a 
l’infern, al foc que no s’apaga. Si el teu peu et fa 
caure en pecat, talla-te’l. Val més que entris a la 
vida sense peu, i no que siguis llençat amb tots 
dos peus a l’infern. I si el teu ull et fa caure en pe-
cat, treu-te’l. Val més que entris al regne de Déu 
amb un sol ull, i no que siguis llençat amb tots 
dos ulls a l’infern, on el corc no mor mai i el foc no 
s’apaga.»

◗  Lectura del libro de los Números 
(Núm 11,25-29)

En aquellos días, el Señor bajó en la Nube, habló 
con Moisés y, apartando algo del espíritu que po-
seía, se lo pasó a los setenta ancianos. En cuanto 
se posó sobre ellos el espíritu, se pusieron a pro-
fetizar. Pero no volvieron a hacerlo. Habían que-
dado en el campamento dos del grupo, llamados 
Eldad y Medad. Aunque eran de los designados, 
no habían acudido a la tienda. Pero el espíritu se 
posó sobre ellos, y se pusieron a profetizar en el 
campamento. Un muchacho corrió a contárselo 
a Moisés: «Eldad y Medad están profetizando en 
el campamento». Josué, hijo de Nun, ayudante de 
Moisés desde joven, intervino: «Señor mío, Moi-
sés, prohíbeselo». Moisés le respondió: «¿Es que 
estás tú celoso por mí? ¡Ojalá todo el pueblo 
del Señor recibiera el espíritu del Señor y profe-
tizara!». 

◗ Salmo responsorial (18)

R.  Los mandatos del Señor son rectos y alegran el 
corazón. 

◗  Lectura de la carta del apóstol Santiago 
(Sant 5,1-6)

Atención, ahora, los ricos: llorad a gritos por las 
desgracias que se os vienen encima. Vuestra ri-
queza está podrida y vuestros trajes se han apoli-
llado. Vuestro oro y vuestra plata están oxidados 
y su herrumbre de convertirá en testimonio contra 
vosotros y devorará vuestras carnes como fuego. 
¡Habéis acumulado riquezas  en los últimos días! 
Mirad, el jornal de los obreros que segaron vuestros 
campos, el que vosotros habéis retenido, está gri-
tando, y los gritos de los segadores han llegado 
a los oídos del Señor del universo. Habéis vivido 
con lujo sobre la tierra y os habéis dado a la gran 
vida, habéis cebado vuestros corazones para el día 
de la matanza. Habéis condenado, habéis asesi-
nado al inocente, el cual no os ofrece resistencia. 

◗  Lectura del santo Evangelio según 
san Marcos (Mc 9,38-43.45.47-48)

En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: «Maestro, he-
mos visto a uno que echaba demonios en tu nom-
bre, y se lo hemos querido impedir, porque no 
viene con nosotros». Jesús respondió: «No se lo 
impidáis, porque quien hace un milagro en mi 
nombre no puede luego hablar mal de mí. El que 
no está contra nosotros está a favor nuestro». 
Y el que os dé a beber un vaso de agua porque 
sois de Cristo, en verdad os digo que no se que-
dará sin recompensa. El que escandalice a uno 
de estos pequeñuelos que creen, más le valdría 
que le encajasen en el cuello una piedra de mo-
lino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a 
pecar, córtatela: más te vale entrar manco en la 
vida, que ir con las dos manos a la “gehenna”, 
al fuego que no se apaga. Y, si tu pie te induce 
a pecar, córtatelo: más te vale entrar cojo en la 
vida, que ser echado con los dos pies a la “ge-
hena”. Y, si tu ojo te induce a pecar, sácate-
lo: más te vale entrar tuerto en el reino de Dios, 
que ser echado con los dos ojos a la “gehenna”, 
donde el gusano no muere y el fuego no se apa-
ga».

Diumenge XXVI de durant l’any (B)

E l llibre dels Nombres testimonia la pa-
cient pedagogia del Senyor educant el 
seu Poble en la maduresa humana i re-

ligiosa; de l’idealisme de les històries patriar-
cals i l’èpica sortida d’Egipte, passem al rea-
lisme quotidià de la vida pel desert. 

Anacrònicament Nm presenta Israel com 
un poble ja organitzat en Dotze Tribus cami-
nant vers la Terra Promesa; vol fonamentar el 
sistema religiós del judaisme, remuntant les 
seves institucions a la voluntat de Moisès, 
gran confident del Senyor. 

Com recordem el peix que menjàvem a 
Egipte! (Nm 11,5s): les queixes del Poble dis-
gusten Moisès. Jo no puc portar tot sol la càr-
rega d’aquest Poble (v. 14). 

El Senyor, atenent Moisès, li fa reunir setan-
ta ancians per infondre’ls part de l’esperit que 
tu tens (v. 17). Però dos dels convocats no 
s’han presentat. Davant la proposta d’exclou-
re’ls de la missió profètica, Moisès diu: Tant de 
bo el Senyor donés a tots el seu Esperit.

La denúncia del jornal escatimat és d’espe-
cial gravetat. No hi ha impunitat: als qui han 
amuntegat riqueses escatimant el jornal i han vis-
cut aquí a la terra una vida de delícies i plaers els 
espera un terrible destí. Els objectes de luxe es-
devenen instruments de càstig: El vostre or 
s’ha rovellat i el seu rovell us devorarà les carns. 

Acabada la segona instrucció sobre el seu 
seguiment, Jesús dona una sèrie de normes co-
munitàries (9,38-50). Arrelades en l’ensenya-
ment de Jesús les normes volen respondre a 
situacions noves sorgides en Comunitats ja 
de la segona generació quan han entrat a la 
l’Església molts provinents del paganisme. 

Hi ha paral·lelisme amb la història d’Eldad i 
Medad. El fet que no venen amb nosaltres a la 
Reunió comunitària mou algun deixeble a pro-
posar que no ho fessin més. Però Jesús res-
pongué: Deixeu-los fer; perquè qui no és con-
tra nosaltres, és amb nosaltres. 

Les metàfores de la mà, el peu i l’ull simbo-
litzen les riqueses, la trajectòria i la visió de les 
coses. Si les teves «possessions», la teva «tra-
jectòria vital» o la teva «visió de les coses» 
et fan caure en pecat, talla amb tot això per 
poder entrar al Regne de Déu! 

Mn. José Luis Arín

Si la teva visió 
de les coses et fa 
caure en pecat, 

canvia-la!

COMENTARI


