ANY XLV 쐽 NÚM. 45

5 de novembre de 2017

www.bisbatlleida.org / Aportació voluntària: 0,30 E

PROP DE VOSALTRES

Amb tu, som una gran família
l pròxim diumenge celebrem totes les diòcesis la DIADA DE GERMANOR (ESGLÉSIA
DIOCESANA). Uns dies abans us anuncio el
que us pot servir de preparació per a aquesta jornada, que s’ha convertit en un referent en aquest mes
de novembre. Aprofito aquest comentari per avançar-vos el meu escrit en els fullets que es distribueixen a les parròquies per aquest motiu.
És el mateix lema que es va utilitzar l’any passat, «Amb tu, som una gran família». Em sembla
que és una bona opció perquè ens fa adonar-nos
una vegada més que els cristians formem una família i, com a tal, tracta de buscar solucions als
problemes diversos que la vida diària li planteja,
projecta amb alegria el seu futur, mirant no només
el seu entorn més íntim sinó també l’espai exterior,
i viu el present amb la immensa ajuda que li proporcionen els altres membres.
Tots recordareu que en l’última Assemblea Diocesana es va parlar molt de les nostres comunitats,
demanant amb insistència l’aplicació a la vida ordinària d’unes virtuts molt pròpies de la família. Ens
exigíem que els comportaments i les paraules dels
cristians fossin molt semblants als d’una família
que estima, que es respecta i que dialoga. Els desitjos de tots els participants en l’Assemblea se
centraven en aconseguir que l’Església fos percebuda per la societat actual com la família dels
fills de Déu, que sap expressar la tendresa de Jesucrist en les relacions interpersonals i vol servir
amb autenticitat evangèlica a qui ho sol·liciti, començant pels més necessitats.
Aquesta jornada té la seva mirada posada en
l’Església diocesana de la qual en formem part tots
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nosaltres. Aquest és un nivell diferent al parroquial
amb el qual molts de vosaltres us hi identifiqueu
de forma immediata. Aquesta jornada tampoc tracta de l’Església universal, de la qual en formem
part simultàniament i a la que ens sentim fortament vinculats per l’acció de l’Esperit Sant i per la
realitat tan atractiva que manifesta el Papa i els
membres restants (diòcesis, congregacions religio-

ses, associacions de fidels, moviments), quan es
preocupen de les enormes necessitats del nostre
món.
Totes les altres diòcesis celebren aquesta mateixa jornada i el seu objectiu és el mateix: cohesionar millor la seva comunitat en l’oració, en la
celebració i en el compartir. Encara que aquesta
reflexió d’un sol dia té les seves limitacions, és
una bona oportunitat per tractar de millorar les nostres relacions diocesanes, ajudant en les necessitats dels altres i rebent una adequada informació de totes les coses que es fan. En aquest fullet
trobareu moltes dades, xifres i activitats de l’any
passat referides únicament a la nostra diòcesi de
Lleida. A alguns els sorprendrà la gran qualitat
d’accions realitzades; a d’altres els semblarà poc i
voldrien arribar a nivells més alts d’atenció. Aquest
és el nostre repte: aconseguir augmentar el percentatge dels col·laboradors i presentar una comunitat més acollidora, fraterna i missionera. Tot
això ho fem amb transparència i amb fidelitat a les
dades i al servei que té encomanat.
Espero que aquestes línies serveixin per agrair
la vostra estima per la diòcesi, la vostra entusiasta col·laboració i les vostres oracions. Aquesta mateixa gratitud s’amplia cap a aquells que, amb independència del grau d’assentiment religiós, ens
ajuden perquè confien en la bona tasca de l’Església en general i de la diòcesi en particular. Uns i altres aporten els seus respectius donatius perquè les
accions projectades arribin al major nombre de persones que ho necessiten.

NOTÍCIES

La delegació diocesana de Frater Lleida
convoca el 37è Concurs de Narracions
a Fraternitat Cristiana de Persones
amb Discapacitat (Frater) de Lleida
ha convocat el 37è Concurs de Narracions que des de l’any passat també
es coneix com el Memorial Mossèn Martí Sandiumenge.
El certamen consta de tres categories (adults, juvenils i infantils) i les narracions, que han de ser inèdites i originals, escrites en català o castellà i que
tractin sobre el món del malalt o el mi-
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nusvàlid, s’han de presentar abans del
31 de gener de 2018 al carrer Maragall,
4, baixos, de Lleida.
En la categoria d’adults, els treballs
han de tenir entre 8 i 14 fulls complets.
S’han previst dos premis de 400 i 300
euros per al primer i per al segon premi
respectivament. Per la seva part, els
alumnes d’ESO, de la categoria juvenil,
han de presentar una narració d’un mínim de tres folis complets. El premi serà

de 200 euros per al guanyador, i de 100
euros per al segon classificat. Per a la
categoria infantil, alumnes de primària,
l’extensió del treball també haurà de ser
a partir de tres folis, i el premi consistirà en uns lots de llibres.
Cal tenir present que les obres presentades en les categories de juvenils i infantils han de ser avalades pel professorat dels centres on cursen els estudis els
firmants de les mateixes.

† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida
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Taula rodona amb motiu de
la Jornada del Treball Decent

CERCA DE VOSOTROS

Somos una gran
familia contigo
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l próximo domingo celebramos todas las diócesis la DIADA DE GERMANOR (IGLESIA DIOCESANA). Unos días antes os anuncio lo que puede servir de preparación para esa jornada, que se ha
convertido en un referente en este mes de noviembre. Aprovecho el comentario del Full Dominical y la
reproducción en la prensa local para adelantar mi escrito en los folletos que se distribuyen en las parroquias con este motivo.
Es el mismo lema que se utilizó el año pasado,
«Somos una gran familia contigo». Me parece que es
una buena opción porque nos hace caer en la cuenta, una vez más, que los cristianos formamos una
familia y, como tal, trata de buscar soluciones a los
problemas varios que la vida diaria le plantea, proyecta con alegría su futuro, mirando no sólo a su entorno más íntimo sino también al espacio exterior,
y vive el presente con la inmensa ayuda que le proporcionan los demás miembros.
Todos recordáis que en la última Asamblea Diocesana se habló mucho de nuestras comunidades.
Se pedía con insistencia la aplicación a la vida ordinaria de unas virtudes muy propias de la familia.
Nos exigíamos que los comportamientos y las palabras de los cristianos fueran muy parecidos a los
de una familia que ama, que respeta y que dialoga.
Los deseos de todos los participantes en la Asamblea se centraban en conseguir que la Iglesia fuera
percibida por la sociedad actual como la familia de
los hijos de Dios, que sabe expresar la ternura de Jesucristo en las relaciones interpersonales y quiere
servir con autenticidad evangélica a quien lo solicite, empezando por los más necesitados.
Esta jornada tiene su mirada puesta en la Iglesia
diocesana de la que formamos parte todos nosotros. Es éste un nivel distinto al parroquial con el
cual muchos de vosotros os identificáis de forma
inmediata. Esta jornada tampoco trata de la Iglesia
universal, de la cual formamos parte simultáneamente y a la que nos sentimos fuertemente vinculados por la acción del Espíritu Santo y por la realidad
tan atractiva que manifiesta el Papa y los restantes
miembros (diócesis, congregaciones religiosas, asociaciones de fieles), cuando se preocupan de las
enormes necesidades de nuestro mundo.
Todas las demás diócesis celebran también esta
misma jornada y el objetivo es el mismo: cohesionar
mejor su comunidad en la oración, en la celebración
y en el compartir. Aunque para esta reflexión un solo día tiene sus limitaciones, es una buena oportunidad para tratar de mejorar nuestras relaciones
diocesanas, ayudando en las necesidades del prójimo y recibiendo una adecuada información de todo aquello que se hace. En este folleto encontraréis
muchos datos, cifras y actividades del año 2016 referidos únicamente a nuestra diócesis de Lleida.
A algunos les sorprenderá la gran cantidad de acciones realizadas; a otros les parecerá corto el número y querrían llegar a niveles más altos de atención.
Ese es nuestro reto: conseguir que aumente el porcentaje de los colaboradores y presentar una comunidad más acogedora, fraterna y misionera. Todo
ello se hace con transparencia y fidelidad a los datos y al servicio que tiene encomendado.
Que estas líneas sirvan para agradecer vuestro
cariño por la diócesis, vuestra entusiasta colaboración y vuestras oraciones. Esta misma gratitud se
amplía hacia todos aquellos que, con independencia
del grado de asentimiento religioso, nos ayudan porque confían en el buen hacer de la Iglesia en general
y de la diócesis en particular. Unos y otros aportan
sus respectivos donativos para que las acciones
proyectadas lleguen al mayor número de personas
que lo necesitan.
† Salvador Giménez Valls
Obispo de Lérida

l passat 6 d’octubre, a la
seu de Càritas Diocesana
de Lleida, va tenir lloc una
taula rodona amb motiu de la Jornada del Treball. Dues persones,
representants dels sindicats
d’UGT i CCOO, van parlar sobre els
drets dels treballadors, exposant
les condicions precàries que es
viuen en aquest moment i les seves conseqüències. Al diàleg posterior, els participants van concloure en la importància del treball en
la vida de la persona per fer pos-
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sible la seva integració social. Els
participants van considerar que
tant la Universitat com l’Administració, entitats socials, organitza-

cions d’empresaris i sindicats
haurien de reflexionar més sobre
aquesta funció integradora del treball.

L’Agrupació Ilerdenca de
Pessebristes assisteix a la trobada
de Catalunya i Balears a Rubí
na representació de l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes, encapçalada pel
seu president Àngel León, acompanyat pel vicepresident Jordi Curcó i la secretaria de l’entitat Paquita Montañola, va assistir a la 47a
Trobada de Pessebristes de Catalunya i Balears que va tenir lloc a
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Rubí (Baix Llobregat). La trobada,
que va congregar unes 200 persones en representació de gairebé
una trentena d’associacions de
pessebristes de tota Catalunya,
va ser organitzada per l’Associació de Pessebristes d’aquesta ciutat, en ocasió del centenari del
primer Concurs de Pessebres con-

vocat l’any 1917, germen del naixement de l’entitat. Els pessebristes van tenir ocasió de visitar una
exposició de diorames i pessebres de l’Associació de Pessebristes de Rubí, així com una mostra
de pessebres de tot el món de la
col·lecció particular de Ferran Manau.
L’acte central va ser la celebració de la Missa, seguida d’un dinar de germanor, on les entitats
pessebristes van rebre com a record una figura al·legòrica del pessebre, corresponent totes elles
amb un obsequi a l’entitat amfitriona.
El Sr. Àngel León va valorar molt
positivament la celebració d’aquestes trobades anyals: «Són un
bon motiu per posar-nos les piles
i donar a conèixer el que fem els
pessebristes com expressió de
tradició, cultura i art». Manresa
acollirà la Trobada l’any 2018.

TWITTER DEL PAPA FRANCESC
@Pontifex: «L’esperança
és la virtut d’un cor que
no es tanca en la foscor,
que no s’atura en el passat, sinó que sap veure el demà» (20
de setembre).

@Pontifex: «Faig una crida a
favor de la pau i del desarmament: en aquest món ferit per
la violència, cal fraternitat entre els pobles» (22 de setembre).

@Pontifex: «L’Evangeli convida abans
que res a respondre a Déu, que ens
estima i ens salva, reconeixent-lo en
l’altre» (22 de setembre).

@Pontifex: «Si som fidels a Crist
i fem el bé podem difondre la llum
de l’esperança de Déu» (24 de
setembre).
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El Mestre general dels Mercedaris
visita la nostra diòcesi
l Mestre general de l’Orde de la Mercè, pare fra Joan
Carles Saavedra Lucho, que resideix a Roma, va fer
una visita canònica a la comunitat de Lleida de l’1 al
3 d’octubre. El seu principal objectiu va ser animar la comunitat en el seu servei i fraternitat. D’aquesta manera, el
Mestre general fa present la realitat de l’Orde de la Mercè a
nivell mundial en cada porció del poble de Déu encomanat
a la comunitat religiosa. En el nostre cas, va poder conèixer
els projectes dels Mercedaris a Lleida i com exercim la nostra missió apostòlica en comunió amb l’Església diocesana.
Va tenir l’oportunitat d’entrevistar i conèixer la realitat
dels Mercedaris de la mà del bisbe Salvador. El superior de
la comunitat, el P. Vicente Zamora, i el P. Josep Leonardo
Sánchez, capellà del Centre Penitenciari Ponent i delegat
diocesà de la Pastoral Penitenciària, el van acompanyar en
la visita al pastor de la diòcesi. També va tenir l’oportunitat
de compartir l’Eucaristia dominical amb la comunitat eclesial de la parròquia la Mercè de Lleida.

REFLEXIONS
LES R AONS DE CREURE

Un Déu
paradoxal
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Així, un cop més, la visita i animació del Mestre general es
va fer present a la nostra comunitat de Lleida. En ella, a
través de la fraternitat i el servei, se segueix portant endavant la missió redemptora inspirada per la Mare de Déu de
la Mercè a Sant Pere Nolasc.
P. José Leonardo Sánchez

«Deixa’t omplir!» Trobada de monitors
i monitores del MCECC-Lleida
a casa de colònies Montsant, a
Vilaller, ens va acollir de nou per
celebrar la trobada de monitors i
monitores del MCECC-Lleida. Aquest
cop sota el lema «Deixa’t omplir». I què
omplíem? El cor dels nostres monitors
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i les nostres monitores: d’alegria, de fe,
de sentit de comunitat, de compromís.
La fresca de Vilaller ens donava la
benvinguda i el cel serè presagiava
un gran cap de setmana. Potser va ser
gran per la sensació d’haver creat allò

col·lectivament. La benvinguda, a càrrec de l’esplai El Cau i Apassomi; la vetllada, preparada per Sant Ignasi i l’Epis;
el joc de matí de diumenge, per colònies
Anunciata i Sant Jaume. Ha estat un cap
de setmana enriquidor, tant en la formació com en l’intercanvi d’experiències i sentiments, reforçat amb la celebració de l’Eucaristia.
Tornàvem a casa, diumenge a la tarda, després d’una Hora dels adéus plena de mirades còmplices i somriures,
fruit de les hores compartides amb qui
creu i treballa pel mateix. De segur que
aquest cap de setmana ens ha omplert
de debò.

’opció cristiana és plena de paradoxes. És
una paradoxa un Déu
que, a la vegada, és u i una
comunitat de persones en l’amor: Pare, Fill i Esperit Sant.
És una paradoxa que creés
el món sense cap necessitat
de fer-ho, que es revelés en
ell, que s’encarnés en el món
i que ho fes en aquell home
que no tenia ni un lloc per néixer.
La paradoxa xoca, violenta
la raó; també la meravella, la
deixa astorada, però, a la vegada, l’estimula, l’activa, fins
a tal punt, que lluny d’apaivagar l’activitat mental, la mobilitza intensament.
La paraula paradoxa és la
més apropiada. El contingut
de la fe és sorprenent, meravellós, però no, per això, irracional. És meravellós saber
que no estàs sol en la nit més
solitària de totes i que algú es
recorda de tu quan tots s’hagin oblidat del teu nom. No
és irracional creure-ho, però
tampoc és una afirmació que
derivi de pensar el cosmos.

Anna Mateus
Centre Esplai Epis

AGENDA
◗ Dimarts, 7 de novembre:
—A les 10 h, reunió del SIMCOS a
Barcelona.

◗ Divendres, 10 de novembre:
—A les 20 h, Cafè Youcat. Delegació de Pastoral de Joves.
◗ Diumenge, 12 de novembre:
—Diada de Germanor - Dia de
l’Església Diocesana.

Francesc Torralba
Doctor en Teologia

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL
6. Dilluns (lit. hores: 3a setm.)
[Rm 11,29-36 / Sl 68 / Lc 14,1214]. Sants Pere Poveda i Innocenci
de la Immaculada Canoura, prevs.,
i companys mrs.; sant Sever, bisbe
de Barcelona i mr. (633); sant Lleonard, anacoreta; beata Josepa Naval i Girbés, vg. seglar, d’Algemesí
(València).
7. Dimarts [Rm 12,5-16a / Sl
130 / Lc 14,15-24]. Lleida: Beat
Francesc Palau i Quer, (Aitona, Segrià 1811 - Tarragona, 1872), prev.
carmelità, fund. Gns., i Gnes. Carmelites (1860-1861); sant Ernest,
mr.; sant Florenci, bisbe d’Estrasburg (s. VII); santa Carina, vg. i mr.;

sant Severí, mr.; sant Jacint M. Castañeda, prev. dominicà i mr. a Indoxina, nat a Xàtiva.
8. Dimecres [Rm 13,8-10 / Sl
111 / Lc 14,25-33]. Santa Isabel de
la Trinitat, vg. carmelitana; sants
Sever, Severià, Carpòfor i Victorià,
coneguts per «màrtirs coronats»;
sant Deodat I, papa (615-618).
9. Dijous [Ez 47,1-2.8-9.12 (o
bé: 1C 3,9b-11.16-17) / Sl 45 /
Jo 2,13-22]. Dedicació de la Basílica del Laterà; Urgell: Sant Crist de
Balaguer.
10. Divendres [Rm 15,14-21 /
Sl 97 / Lc 16,1-8]. Sant Lleó el Gran,
papa (toscà, 440-461), i doctor de l’Es-

glésia; sant Andreu Avel·lí (†1608),
prev. teatí; sant Tiberi, mr.; santa
Teopista, vg.
11. Dissabte [Rm 16,3-9.16.
22-27 / Sl 144 / Lc 16,9-15]. Sant
Martí de Tours (†397), bisbe, abans
monjo, originari de Pannònia; sant
Menna, oficial siríac mr. (Alexandria,
s III).
12. Diumenge vinent, XXXII de
durant l’any (lit. hores: 4a setm.)
[Sa 6,13-17 / Sl 62 / 1Te 4,13-18 /
Mt 25,1-13]. Sant Josafat, bisbe coadjutor de Pólozk i mr. (1623) per
la unitat dels cristians; sant Emilià
(Millán) de la Cogolla, ermità a la
Rioja.
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Diumenge XXXI de durant l’any
◗ Lectura de la profecía de Malaquías
(Mal 1,14b–2,2b.8-10)

Jo sóc el rei dels reis, diu el Senyor de l’univers, i tots
els pobles reverencien el meu nom. I ara, sacerdots,
us adverteixo que si no feu cas de mi, si no esteu
atents a honorar el meu nom us trauré el poder de beneir. Vosaltres heu abandonat el camí dret i, en veure
com jutjàveu, molts s’han allunyat. Heu violat l’aliança
que jo havia fet amb Leví, diu el Senyor de l’univers.
Per això, jo faré que tot el poble perdi l’estima i el respecte que us tenia, tal com vosaltres ho heu fet amb
mi, per no haver seguit els meus camins i haver jutjat
amb parcialitat.
¿No tenim tots un mateix pare? ¿No ens ha creat
el mateix Déu? ¿Per què som deslleials els uns amb
els altres i violem així l’aliança dels nostres pares?

Yo soy el gran rey, dice el Señor del universo, y todas
las naciones temen mi nombre. Esto es lo que os
mando, sacerdotes: Si no escucháis y no ponéis todo
vuestro corazón en glorificar mi nombre, dice el Señor
del universo, os enviaré la maldición. Os habéis separado del camino recto y habéis hecho que muchos tropiecen en la ley, invalidando la alianza de Leví, dice el
Señor del universo. Pues yo también os voy a hacer
despreciables y viles para todo el pueblo, ya que vuestra boca no ha guardado el camino recto y habéis sido
parciales en la aplicación de la ley. ¿No tenemos todos
un mismo padre? ¿No nos creó el mismo Dios? ¿Por qué
entonces nos traicionamos unos a otros profanando
la alianza de nuestros padres?

◗ Salm responsorial (130)

◗ Salmo responsorial (130)

R. Guardeu-me en pau als vostres braços, Senyor.

R. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor.

El meu cor no és ambiciós, Senyor, / no són altius els
meus ulls; / visc sense pretensions de grandeses, /
o de coses massa altes per a mi. R.

Señor, mi corazón no es ambicioso, / ni mis ojos altaneros; / no pretendo grandezas / que superan mi capacidad. R.

Em mantinc en una pau tranquil·la, / com un nen a la
falda de la mare, / tot esperant els vostres dons. R.

Sino que acallo y modero mis deseos, / como un niño
en brazos de su madre; / como un niño saciado / así está mi alma dentro de mí. R.

Israel espera en el Senyor / ara i per tots els segles. R.

Espere Israel en el Señor / ahora y por siempre. R.

◗ Lectura de la primera carta de sant Pau
als cristians de Tessalònica (1Te 2,7b-9.13)

◗ Lectura de la primera carta del apóstol
san Pablo a los Tesalonicenses (1Tes 2,7b-9.13)

Germans, entre vosaltres ens férem amables com les
mares quan acaronen els seus fills. Així amb el desig
de guanyar-vos, no solament us volíem fer participar de
la Bona Nova de Déu, sinó que us hauríem donat fins
i tot les nostres pròpies vides, de tant que us vau fer
estimar: Ja recordeu, germans, com era el nostre esforç i el nostre cansament: per no ser una càrrega a
ningú, treballàvem nit i dia, mentre us anunciàvem la
Bona Nova de Déu. I ara no deixem mai de donar gràcies a Déu, recordant que, quan rebéreu de nosaltres
la paraula de Déu, l’acollíreu com allò que és de veritat: no paraula d’homes, sinó paraula de Déu, que
treballa eficaçment en vosaltres, els que heu cregut.

Hermanos: Nos portamos con delicadeza entre vosotros, como una madre que cuida con cariño de sus
hijos. Os queríamos tanto que deseábamos entregaros no sólo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras
propias personas, porque os habíais ganado nuestro
amor. Recordad, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas; trabajando día y noche para no ser gravosos a nadie, proclamamos entre vosotros el Evangelio de Dios.
Por tanto, también nosotros damos gracias a Dios sin
cesar, porque, al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis no como palabra humana, sino,
cual es en verdad, como palabra de Dios que permanece operante en vosotros los creyentes.

◗ Lectura de l’evangeli segons sant Mateu
(Mt 23,1-12)

◗ Lectura del santo Evangelio según san Mateo
(Mt 23,1-12)

En aquell temps, Jesús digué a la gent i als deixebles:
«Els mestres de la Llei i els fariseus us parlen des de
la càtedra de Moisès: compliu i observeu tot el que us
manen, però no feu com ells, perquè diuen i no fan.
Preparen farcells pesadíssims i els carreguen a les espatlles dels altres, però ells no volen ni moure’ls amb
el dit. En tot obren per fer-se veure de la gent. Per això
es fan ben grosses les filactèries, i les borles, ben llargues; els agrada d’ocupar els primers llocs a taula i els
primers seients a les sinagogues, i que la gent els saludi a les places i els doni el nom de “rabí”, o sigui
“mestre”. Però vosaltres no us heu de fer dir mestres,
perquè, de mestre, només en teniu un, i tots vosaltres
sou germans; ni heu de donar a ningú el nom de “pare” aquí a la terra, perquè, de pare, només en teniu
un, que és el del cel; ni us heu de fer dir “guies”, perquè, de guia, només en teniu un, que és el Crist. El
més important de vosaltres, ha de ser servidor vostre.
Tothom qui s’enaltirà serà humiliat, però tothom qui
s’humiliarà serà enaltit».

En aquel tiempo, habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: «En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos: haced y cumplid todo
lo que os digan; pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados
y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos
no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente: alargan
las filacterias y agrandan las orlas del manto; les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas; que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame “rabbí”.
Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar “rabbí”, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois
hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la
tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo.
No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será
vuestro servidor. El que se enaltece será humillado,
y el que se humilla será enaltecido».

De mestre i guia
només en tenim
un: Crist

l llibre de Malaquies (que vol
dir «missatger del Senyor»)
tanca la sèrie dels 12 Profetes Menors. Presenta la situació,
tot i consagrat ja el Temple de Zorobabel: incompliment del shabat i
desordres socials.
Sobretot denuncia un sacerdoci
que viola el pacte del Senyor amb Leví. Sacerdots, si no feu cas de mi,
us trauré el poder de beneir.
Això és greu perquè, abandonant
vosaltres el camí dret, llavors molts
s’allunyen de Déu.
Evocant l’estada missionera a
Tessalònica, Pau recorda: ens férem
amables com les mares quan acaronen els seus fills. També diu (v. 11)
que, com un pare als seus fills, us
encoratjàvem a viure d’una manera digna de Déu.
Pau, com el Bon Pastor que dóna la seva vida per les ovelles (Jn
10,11), els hauria donat fins i tot
la pròpia vida.
Fruit d’aquest amor i de la força
de l’Esperit, quan rebéreu de nosaltres la paraula de Déu l’acollíreu
com allò que és de veritat: paraula de Déu que treballa eficaçment
en vosaltres.
Dins la secció del Ministeri a Jerusalem i abans del Discurs escatològic, Mt presenta acusacions contra
els qui us parlen des de la càtedra
de Moisès. Jesús avisa: Compliu el
que us diuen; però no feu com ells.
Perquè diuen i no fan.
Quin retrat més clar i més dur!
Diuen i no fan.
Avís plenament actual sobretot
pels qui exercim la missió d’acompanyar en el camí de la fe.
Avís en doble sentit perquè en el
camí de creixement en la fe tots
som guies de l’altre i tots també
som guiats per l’altre.
Com a germà cridat a acompanyar
i animar els altres m’haig de revisar
cada dia si de debò faig allò que ensenyo i demano als altres.
Com a company de camí de tants
germans, m’haig de preguntar quines són les veus que més escolto:
els testimonis fidels de Crist i del seu
Evangeli o les veus que m’afalaguen?
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◗ Lectura de la profecia de Malaquies
(Ml 1,14b–2,2b.8-10)

COMENTARI

