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PROP DE VOSALTRES

La formació integral dels cristians
Benvolguts diocesans,
na bona formació és indispensable per
al futur personal i professional. Ningú
discuteix aquesta afirmació, començant
pels pares, que ho diuen als fills per l’immens
amor que els tenen i perquè volen per a ells un
futur immillorable.
Les empreses també tenen les seves línies
de formació adreçades als seus treballadors
amb la finalitat d’aconseguir millors índexs de
productivitat i eficàcia. Darrerament, es busca
ampliar el radi d’acció de sabers i destreses,
a més de pretendre l’excel·lència en la respectiva professió o àrea de coneixement. I, fins i
tot, segurament amb més raó, reben formació
aquells que dediquen la seva vida a la professió docent: es formen els que formen.
Per descomptat que la formació no es redueix només a l’adquisició de coneixements per
aconseguir una acumulació de dades com si
fos una preparació d’un dels tants concursos televisius. Per a ser una formació òptima ha de
comptar amb totes les dimensions de la persona, encara que s’insisteixi en els aspectes específics de cada professió.
Cal comptar, a la vegada, amb la voluntat i el
temps de preparació personal. Encara que l’empresa no ho promogui, molts professionals dediquen, fora de la jornada laboral, gran quantitat d’hores a la lectura, a l’estudi i a la reflexió.
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També els cristians necessitem constantment recórrer a la formació permanent. Hi ha
molts grups que aprofundeixen en el coneixement de la Bíblia, de la història de l’Església,
de la moral, de les veritats de la fe o encara de
la pedagogia o de la catequesi. La nostra fe és
raonable i la podem aprendre i explicar. Seguint
en aquesta línia, volem acumular dades, però
ens importa sobretot la formació en la saviesa
que potencia simultàniament el pensament, la
paraula i les actituds per a créixer com a persones i per a posar-ho tot al servei de la comunitat
que ens acull i en la qual celebrem.
De manera continuada les parròquies ofereixen als seus feligresos la possibilitat de formació. Us animo a tots a participar en els cursos
que organitzen per aprendre i retenir coneixe-

ments, sense oblidar mai la formació de la consciència i la saviesa que neix del seguiment de
Jesucrist.
El bisbat organitza periòdicament cursos i conferències per als sacerdots. A més de la permanent oferta acadèmica de l’IREL, existeixen
moments al llarg de l’any en què es reflexiona
sobre les diferents dimensions de la seva vida
ministerial, l’estrictament humana, la formació
espiritual, la formació intel·lectual i la formació pastoral. Tot aquest bagatge coincideix en la
mateixa persona, que viu el seu ministeri i treballa en una comunitat concreta, que acompanya els altres i els orienta perquè la seva fe sigui cada dia més robusta i convincent, que es
cuida i es forma per cuidar i formar els altres.
I tot això l’ajuda a servir millor. Com més inverteixi en la seva pròpia formació, millor servei
farà a la comunitat i amb major disposició collaborarà amb la resta de grups socials o institucions que li demanin.
La setmana vinent el conjunt de sacerdots
dedicarà dos dies a la formació, amb diversos
ponents que ens ajudaran en la reflexió sobre la
parròquia i sobre alguna de les seves activitats
essencials, com la catequesi. Desitjo que tots
valorem positivament aquesta formació.
Amb la meva benedicció i afecte,
† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida

NOTÍCIES

Nou directori de la catequesi
enys teoria i més experiència,
més obertura al món digital,
amb sintonia amb l’ecologia
integral i en clau comunitària. El nou Directori per a la Catequesi que es va
presentar fa unes setmanes al Vaticà
assumeix el repte de fer comprensible el missatge de Jesús en un context de «transició cultural». El text
proposa un seguit d’orientacions i
principis que coincideixen amb el
nou itinerari de catequesi que impulsa el Secretariat Interdiocesà
de Catequesi a casa nostra.
El nou directori proposa una
catequesi que «permeti descobrir que la fe
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és realment una trobada amb una persona
abans de ser una proposta moral». Reforça
així les intuïcions que han portat el Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i
Balears (SIC) a renovar mètode i pedagogia.
Des de 2017, el SIC va iniciar una reflexió per
adaptar estils, formats i llocs des d’on comunicar el missatge de Jesús entre petits i grans.
Aquest nou directori aposta per la catequesi familiar i des de la comunitat cristiana, per
la nova cultura digital, i per fer experiència de la
fe amb espais de pregària i silenci. Ofereix orientacions, reflexions i principis fonamentals,
més que no pas aplicacions immediates o directrius pràctiques. Els anteriors directoris són
dels anys 1971 i 1997.
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Reobre l’Arxiu Diocesà
només amb cita prèvia

CERCA DE VOSOTROS

La formación integral
de los cristianos
Estimados diocesanos:
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na buena formación es indispensable para
el futuro personal y profesional. Nadie discute esta afirmación. Lo dicen los padres a
sus hijos quienes por el inmenso amor que les tienen y pensando en un inmejorable futuro.
Las empresas también tienen sus líneas de formación reglada para sus empleados con el fin de
conseguir mayores índices de productividad y eficacia. Últimamente se busca ampliar el radio de
acción de saberes y destrezas además de pretender la excelencia en la respectiva profesión o área
de conocimiento. Incluso, seguramente con mayor
razón, reciben formación aquellos que dedican su
vida como profesionales docentes. Se forman los
que forman.
Por supuesto que la formación no se reduce sólo
a la adquisición de conocimientos para conseguir
una acumulación de datos como una preparación
a uno de los tantos concursos televisivos. Para
ser una formación óptima tiene que contar con todas las dimensiones de la persona aunque se insista en los aspectos específicos de su profesión.
Se cuenta también con la voluntad y el tiempo
de preparación personal. Sin que lo promueva la
empresa muchos profesionales dedican, fuera de
la jornada laboral, gran cantidad de horas a la lectura, al estudio y a la reflexión.
También los cristianos necesitamos contantemente recurrir a la formación permanente. Existen
muchos grupos que profundizan en el conocimiento de la Biblia, de la historia de la Iglesia, de la moral, de las verdades de la fe o también de la pedagogía o de la catequesis. Nuestra fe es razonable y
la podemos aprender y explicar. En esa línea queremos acumular datos pero nos importa sobre todo la formación en la sabiduría que potencia simultáneamente el pensamiento, la palabra y las
actitudes para crecer en cuanto personas y para
poner todo al servicio de la comunidad que nos
acoge y en la que celebramos.
De modo continuado las parroquias ofrecen a
sus feligreses la posibilidad de formación. Os animo
a todos a participar en los cursos que organicen
para aprender y retener conocimientos. Sin olvidar
nunca la formación de la conciencia y la sabiduría
que nace del seguimiento de Jesucristo.
El obispado organiza periódicamente cursos y
conferencias para los sacerdotes. Además de la
permanente oferta reglada del IREL, existen momentos a lo largo del año en los que se reflexiona
sobre las distintas dimensiones de su vida ministerial, la estrictamente humana, la formación espiritual, la formación intelectual y la formación pastoral.
Todo coincide en el mismo sujeto que vive su ministerio y trabaja en una comunidad concreta, que
acompaña a los demás y les orienta para que su fe
sea cada día más robusta y convincente, que se
cuida y se forma para cuidar y formar a los demás.
Todo ello le ayuda a servir mejor. Cuanto más invierta en su propia formación, mejor servicio prestará
a la comunidad y con mayor disposición colaborará
con el resto de grupos sociales o instituciones que
le solicitan.
Durante la próxima semana el conjunto de sacerdotes dedicará dos días a la formación. Diversos
ponentes nos ayudarán en la reflexión sobre la
parroquia y acerca de alguna de sus actividades
esenciales como es la catequesis. Que todos valoremos positivamente esta formación.
Con mi bendición y afecto,
† Salvador Giménez Valls
Obispo de Lleida

’Arxiu Diocesà de Lleida va
tornar a obrir el passat 1 de
setembre però només mitjançant servei de cita prèvia. Els
interessats en consultar algun document s’han de posar en contacte amb tècnics de l’Arxiu a través
del correu arxiu@bisbatlleida.
org o el telèfon 973 268 628.
L’usuari haurà de comunicar,
mitjançant aquests canals, i amb
un mínim de 24 h d’antelació, la
sol·licitud d’accés a la consulta
presencial, tot indicant el nom, la
data, l’hora i la durada aproximada de la visita. Igualment, per facilitar la preparació de la consulta i
en la mesura del possible, haurà
de fer constar la documentació
que vol consultar. L’Arxiu respondrà indicant el dia i hora en què
pot efectuar la consulta.
Des de l’Arxiu recorden que
l’horari és de dilluns a divendres
de 10 a 13 hores i que els documents que es demanen poden es-
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tar en quarantena, per la qual cosa els tècnics indicaran a partir
de quin moment estaran disponibles. L’usuari accedirà obligatòriament amb mascareta pròpia i
haurà de seguir les indicacions de
seguretat i salut establertes per
l’Arxiu. Per la seva part, el Bisbat
posarà a disposició de l’usuari gel

hidroalcohòlic i guants d’un sol
ús durant la seva estada al centre. Cal mantenir la distància mínima de seguretat de 2 metres
entre les persones que fan ús de
la sala de consulta. Una altra norma és que les consultes presencials sempre han de ser individuals.

Els delegats de joves de
Catalunya preparen el nou curs

ls delegats de Pastoral de Joves dels bisbats
amb seu a Catalunya es van reunir la primera setmana de setembre a Tortosa per planificar el curs 2020-2021. La sessió va comen-
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çar el dilluns 31 d’agost amb una reflexió conjunta al voltant de la qüestió «Què ens demana a la
pastoral juvenil el temps que estem vivint?». Entre
les activitats que es van preparar hi ha la Jornada
d’Animadors, que està prevista per al 13 de març
de 2021. També es van valorar els articles Laudato Si’ i es va compartir el calendari de cadascuna
de les delegacions de joves. Un altre dels actes
destacats del curs és el Pelegrinatge europeu de
Joves a Santiago de Compostel·la previst per a l’agost de 2021. Per part del Bisbat de Lleida, hi va
participar el delegat de Pastoral de Joves, Mn. Manel
Mercadé.

TWITTER DEL PAPA FRANCESC
@Pontifex: «El nostre
principi d’unitat és l’Esperit Sant. Ell ens recorda que
som fills estimats de Déu:
descendeix sobre nosaltres, malgrat les nostres diferències i
misèries, per manifestar-nos que tenim
un sol Senyor, Jesús, i un sol Pare, i per
això som germans i germanes» (14 de
juny).
@Pontifex: «Resar vol dir intercedir pel
món, recordant que, malgrat totes les seves fragilitats, pertany sempre a Déu»
(20 de juny).

@Pontifex: «El Senyor no pot
entrar en els cors durs ni en els
cors plens d’ideologia. El Senyor només entra en els cors
que són com el seu: oberts i
compassius» (20 de juny).
@Pontifex: «La Paraula de
Déu ens és donada com a
Paraula de vida que transforma el cor, que renova, que no
jutja per condemnar, sinó que guareix i té com a fi el perdó. Una Paraula que il·lumina les nostres passes!»
(25 de juny).
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El Peu del Romeu, plató per a
un documental del Camí Ignasià
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a capella del Peu del Romeu al carrer Major de Lleida, seu de l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes,
va servir de plató d’un equip de rodatge internacional per a la gravació del documental The Journey of St.
Ignatius (El Camí de Sant Ignasi), impulsat per la Companyia de Jesús i dirigit per l’escriptor romanès Ferenc Tolvaly. El treball serà presentat el maig de 2021
al Vaticà, amb motiu dels 500 anys de la vinguda de
sant Ignasi de Loiola a Catalunya i serà distribuït per
les comunitats de jesuïtes del món.
El documental pretén donar a conèixer i promocionar l’anomenat Camí Ignasià a semblança del Camí
de Sant Jaume, presentant l’experiència humana i espiritual de quatre pelegrins hongaresos, Benjamin Beeri, Balazs Szalma, Júlia Maria Kovacs i Katalin Asztalos,
acompanyats com a guia pel jesuïta Josep Lluís Iriberri, director del Camí Ignasià.
El Camí consta de 27 etapes i 650 kilòmetres. Pel que
fa a Catalunya són 183 els kilòmetres que repartits en
set etapes, porten els pelegrins de Fraga (La Franja) a
Lleida, com a culminació de la 21 etapa. De la capital
del Segrià el camí continua per Bell-lloc, Palau d’Anglesola, Cervera, Igualada i Montserrat per arribar, finalment, a la Cova de Manresa, on sant Ignasi va començar
a escriure els Exercicis espirituals, base de l’espiritualitat que el portaria a fundar la Companyia de Jesús.
L’equip de rodatge va arribar a Lleida el 13 d’agost,
després d’haver gravat a Alcarràs i a l’ermita de la
Mare de Déu de Butsènit, a l’Horta de Lleida. Si bé el
punt d’interès del Camí Ignasià a Lleida és el Peu del
Romeu, s’han gravat també imatges a altres indrets
d’interès històric, artístic i religiós de la ciutat com són
la Seu Vella, l’interior de l’església de Santa Maria del
castell templer de Gardeny, la Catedral Nova, l’antic
Hospital de Santa Maria i també la Plaça Paeria, amb
el carrer Major en el qual en la cruïlla amb el carrer
Cavallers hi ha ubicada la capella.
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Una convicció
cultural

L
Ja en el Peu del Romeu, els protagonistes del documental davant les càmeres han conegut que aquesta
petitona capella erigida el 1399 és un singular punt
del Camí de Sant Jaume, com així ho evidencia la conxa de ceràmica que hi ha a la seva façana, juntament
amb la ceràmica d’un sol, símbol del Camí Ignasià.
També que les seves pedres conserven la memòria
d’una popular llegenda lleidatana que explica com
l’apòstol en el seu pelegrinatge arribà a Lleida en una
fosca nit, on xafà una bardissa i se li clavà una punxa
al peu que l’impedia caminar i que fou en aquest indret
on uns àngels baixaren del cel per auxiliar-lo amb fanalets de llum, permetent que pogués treure’s la punxa
i continuar el seu camí. Llegenda que és, alhora, l’origen de la tradicional Romeria dels Fanalets de Sant
Jaume, que Lleida reviu cada 24 de juliol al vespre,
vigília de la festa de l’apòstol.
Els pelegrins, després de segellar en la mateixa capella les seves credencials i venerar la talla de Sant Jaume dels Fanalets, obra de l’escultor lleidatà Jaume
Gort (1962), marxaren amb un fanalet a la mà com a
record de la seva estada al Peu del Romeu i a Lleida.
Continuaren així el Camí Ignasià i la gravació d’aquest
singular documental.
Jordi Curcó

Pelegrinatge en 27 etapes des d’Azpeitia fins a Manresa
er iniciativa i impuls de la Companyia de Jesús, un petit grup de laics i jesuïtes van crear
el camí que el cavaller Ignasi de Loiola va recórrer l’any 1522 des de Loiola fins a la ciutat de
Manresa. L’objectiu és oferir una experiència de pelegrinatge als homes i dones del segle XXI, tot seguint el procés espiritual d’aquell home extraordinari.
Els pelegrins són cercadors de tresors. Igual que
els que van darrera l’or. Emprenen el camí moguts
per la set de trobar. No en tenen prou amb arribar al
final del recorregut. El que cerquen no és una cosa
material, sinó el perdó o la reconciliació, una nova
orientació o rumb de la seva vida, confirmar alguna

REFLEXIONS

decisió presa, allunyar-se d’algú o d’alguna cosa,
descobrir o treballar la pròpia identitat, fixar-se unes
metes personals… El pelegrí, home o dona, se sent
satisfet i intueix que, d’alguna manera, trobarà una
solució al seu descontentament… posant-se en camí. El pelegrí d’avui acostuma a fugir del «miratge
consumista», entès com una recerca permanent
del plaer, de la fruïció, de l’acumulació sense gaire
reflexió, sense tenir en compte les conseqüències.
Després de la seva conversió espiritual a Loiola,
Ignasi va sentir el desig ardent de seguir Jesucrist,
com molts d’altres ja havien fet, i va abandonar la
vida que fins aleshores havia portat com a fill d’una
família de nobles.

a pandèmia que encara patim, tan dura i tan imprevisible, ha donat peu a
múltiples reflexions. En proposo una
que crec important. Tots donem per suposat que tard o d’hora trobarem la vacuna i
el virus podrà ser controlat. Els polítics i els
investigadors donen això per suposat, i fins
i tot s’avancen a predir els mesos que falten. Aquest fet és la manifestació d’una convicció. La nostra cultura està convençuda
del caràcter quasi-messiànic de la ciència
i la investigació; és cosa de mesos que aconseguim la vacuna i ens puguem alliberar
d’un enemic invisible i incontrolable. Ens
costa imaginar un ambient social que no sigui aquest. En canvi, aquesta convicció és
un fet nou i sorprenent en el nostre món humà. Europa ha patit pestes i pandèmies en
temps dels romans, a l’edat mitjana, al renaixement, fins al començament del segle
XX. Ningú deia: «Encara no han trobat la solució?». És el nostre món científic i creatiu que
ens convenç de la seguretat de trobar una
solució en forma de vacuna. I molt probablement això serà veritat i podrem constatar el
gran avenç que ha estat la investigació i la
ciència com un dels aspectes més positius
de la nostra modernitat. I els creients estem
convidats a donar gràcies a Déu que ens ha
donat la força de la raó, el miracle d’una intel·ligència capaç de descobrir les lleis de la
naturalesa i posar-les al nostre servei.
Ara, aquest probable èxit posarà de relleu
també les febleses i les incapacitats d’aquesta mateixa raó en la recerca, plena de
fracassos, a propòsit de tantes malalties sense solució: paludisme, sida, Alzheimer, càncer... Al costat de les possibilitats, cal reconèixer les mancances de la nostra ciència,
amb humilitat i respecte pel gran misteri de la
naturalesa que ens atrevim a investigar i controlar. Tenim molts camps vedats. He estat
temptat d’escriure «encara» vedats. Aquest
«encara» és la guspira imparable de la convicció que, tard o d’hora, la ciència aconseguirà resultats.
Mn. Gaspar Mora
Professor emèrit de la FTC

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL
21. Dilluns (lit. hores: 1a setm.)
[Ef 4,1-7.11-13 / Sl 18 / Mt 9,9-13].
Sant Mateu o Leví, apòstol i evangelista, de Cafarnaüm, fill d’Alfeu i excobrador d’impostos, venerat a Salerno,
patró dels banquers; santa Ifigènia, vg.
22. Dimarts [Pr 21,1-6.10-13 /
Sl 118 / Lc 8,19-21]. Urgell: Beats
Josep Batalla i Parramon, prev., i companys, mrs. Sant Maurici (o Mori), venerat a Suïssa, i altres companys, mrs.;

santa Digna, vg. i mr.; sant Fèlix IV, papa (526-530).
23. Dimecres [Pr 30,5-9 / Sl
118 / Lc 9,1-6]. Sant Pius de Pietrelcina (pare Pio), prev. caputxí; santa
Tecla, vg. i mr., associada a sant Pau,
venerada a Selèucia i patrona de Tarragona; sant Andreu, mr.
24. Dijous [Ecle 1,2-11 / Sl 89 / Lc
9,7-9]. Sant Feliu de Llobregat: Mare de Déu de la Mercè (s. XIII), patrona

de Barcelona (ciutat i arxidiòcesi, 1868,
i província eclesiàstica).
25. Divendres [Ecle 3,1-11 / Sl
143 / Lc 9,18-22]. Sant Dalmau Moner
(1291-1341), rel. dominicà, de Santa Coloma de Farners (Selva); Mare de
Déu de la Misericòrdia (Reus); santa
Aurèlia, vg.
26. Dissabte [Ecle 11,9-12,8 / Sl
89 / Lc 9,43b-45]. Sants Cosme i Damià (anomenats els sants metges), ger-

mans bessons i mrs. de Síria, patrons
dels metges i farmacèutics.
27. Diumenge vinent, XXVI de durant l’any (lit. hores: 2a setm.) [Ez 18,
25-28 / Sl 24 / Fl 2,1-11 (o bé, més
breu: 2,1-5) / Mt 21,28-32]. Sant Vicenç de Paül (1581-1660), prev. a París, fund. dels Paüls (CM, 1625) i cofund. de les Filles de la Caritat (FC,
paüles, 1633); sant Caius o Gai, bisbe;
sants Adolf i Joan, germans mrs.
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Diumenge XXV de durant l’any (A)
◗ Lectura del libro de Isaías (Is 55,6-9)
Buscad al Señor mientras se deja encontrar,
invocadlo mientras está cerca.
Que el malvado abandone su camino, y el
malhechor sus planes; que se convierta al Señor, y él tendrá piedad, a nuestro Dios, que es
rico en perdón. Porque mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis
caminos —oráculo del Señor—. Cuanto dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos
de los vuestros, y mis planes de vuestros planes.

◗ Salm responsorial (144)
R. El Senyor és a prop dels qui l’invoquen.

◗ Salmo responsorial (144)
R. Cerca está el Señor de los que lo invocan.

◗ Lectura de la carta de sant Pau
als cristians de Filips (Fl 1,20c-24,27a)
Germans, tant si surto amb vida d’aquesta presó com si he de morir, sé que Crist serà glorificat en el meu cos. Perquè per a mi, viure és
Crist, i morir em seria un guany. Però quan penso que mentre continua la meva vida puc fer
un treball profitós, no sé pas què escollir;
em trobo pres per aquesta alternativa: d’una
banda, el meu desig és morir ja per estar amb
Crist, cosa incomparablement millor; però d’altra banda, pensant en vosaltres, veig més necessari que continuï la meva vida corporal. Ara,
a vosaltres, us demano solament això: que
porteu una vida digna de l’evangeli del Crist.

◗ Lectura de la carta del apóstol san Pablo
a los Filipenses (Flp 1,20c-24.27a)
Hermanos:
Cristo será glorificado en mi cuerpo, por mi
vida o por mi muerte. Para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia.
Pero, si el vivir esta vida mortal me supone
trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en esta alternativa: por un lado, deseo
partir para estar con Cristo, que es con mucho
lo mejor; pero, por otro, quedarme en esta vida veo que es más necesario para vosotros.
Lo importante es que vosotros llevéis una vida
digna del Evangelio de Cristo.

◗ Lectura de l’Evangeli segons sant Mateu
(Mt 20,1-16a)
En aquell temps, Jesús digué als deixebles
aquesta paràbola: «Amb el Regne del cel passa com amb un propietari que sortí de bon matí a llogar treballadors per a la seva vinya: va fer
tractes per un jornal, i els envià a la seva tasca. Sortí altra vegada a mig matí, en trobà d’altres a la plaça sense feina i els digué: “Aneu
també vosaltres a la meva vinya; us pagaré el
que sigui just.” I ells hi van anar. Pels volts de
migdia i a mitja tarda, tornà a sortir i va fer el
mateix. Una hora abans de pondre’s el sol encara en trobà d’altres i els digué: “Què feu aquí
tot el dia desvagats?” Ells li contesten: “És que
ningú no ens ha llogat!” Els diu: “Aneu també
vosaltres a la meva vinya.” Al capvespre, l’amo de la vinya digué a l’encarregat: “Crida els
treballadors i paga’ls el jornal. Comença pels
qui han vingut més tard i acaba pels primers.”
Vingueren, per tant, els qui feia una hora que
treballaven, i cobraren el jornal sencer. Quan
tocava als primers, es pensaren que cobrarien
més, però van cobrar el mateix jornal. En veure
això, rondinaven i deien al propietari: “Aquests
darrers han treballat només una hora i els pagues igual que a nosaltres, que hem hagut de
suportar tot el pes de la jornada i la calor.” Ell
va respondre a un d’aquests: “Company, quin
mal t’he fet? No havíem fet tractes per un
jornal? Doncs pren el que et toca i vés-te’n.
A aquest darrer jo li vull donar igual que a tu. Que
no puc fer el que vull a casa meva? Tens enveja perquè jo soc generós?” Així els darrers passaran a primers, i els primers, a darrers.»

◗ Lectura del santo Evangelio según san Mateo
(Mt 20,1-16a)
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «El reino de los cielos se parece
a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana,
vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo
y les dijo: “Id también vosotros a mi viña y os
pagaré lo debido”. Ellos fueron. Salió de nuevo
hacia mediodía y a media tarde, e hizo lo mismo:
Salió al caer la tarde y encontró a otros, parados, y les dijo: “¿Cómo es que estáis aquí el día
entero sin trabajar?”. Le respondieron: “Nadie
nos ha contratado”. Él les dijo: “Id también vosotros a mi viña”. Cuando oscureció, el dueño
dijo al capataz: “Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros”. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando
llegaron los primeros, pensaban que recibirían
más, pero ellos también recibieron un denario
cada uno. Al recibirlo se pusieron a protestar
contra el amo: “Estos últimos han trabajado
sólo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día
y el bochorno”. Él replicó a uno de ellos: “Amigo,
no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero
darle a este último igual que a ti. ¿Es que no
tengo libertad para hacer lo que quiera en mis
asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo
soy bueno?” Así, los últimos serán primeros y
los primeros, últimos».

Pensem com Déu
o com els homes?

ormalment tenim la tendència a jutjar totes les coses des de la perspectiva humana, sovint egoista i tancada en nosaltres
mateixos. Per això és bo recordar el que diu Déu
en la primera lectura: Els meus pensaments no
són els vostres, i els vostres camins no són els
meus. Els meus camins i els meus pensaments
estan per damunt dels vostres tant com la distància del cel a la terra.
Per entendre com pensa i com actua Déu hem
de deixar de banda la nostra forma, tan terrenal, de
veure les coses.
Tot això ho explicita la paràbola de l’evangeli.
El text és molt clar: Un propietari surt a llogar treballadors: surt de bon matí; a mig matí; als volts de
migdia i a mitja tarda. I, finalment, abans de pondre’s el sol. Amb els primers fa el tracte per un denari, és a dir el sou que s’acostumava a pagar
per un dia de treball. Amb els altres fa tractes pel
que sigui just. Al final, a l’hora de cobrar l’amo diu
a l’encarregat que comenci a pagar pels últims
i els pagui un denari sencer. I aquí és on neix la
protesta: Aquests darrers han treballat només
una hora i els pagues igual que a nosaltres, que
hem hagut de suportar tot el pes de la jornada
i la calor. La resposta de l’amo és molt clara: A
aquest darrer jo li vull donar igual que a tu. Que
no puc fer el que vull a casa meva? Tens enveja perquè jo soc generós? Déu és tan generós
que dona als últims, que no s’ho mereixen, (pecadors, pagans, etc.) el mateix que als primers.
Amb els primers no fa cap injustícia (els paga el
denari sencer); però amb els últims és molt bondadós i generós. La recompensa de Déu no està
en funció dels nostres esforços sinó que és un
regal immerescut i igual per a tots, per part de
Déu.
Pau pensa des de la generositat: Morir em seria
un guany, però pensant en vosaltres veig més
necessari que continuï la meva vida corporal. Hem
de tenir pensaments de gran generositat com
fa Déu, no de mèrits o de recompensa merescuda. També som els últims i Déu és infinitament
generós amb tots nosaltres. Enveja de la bondat
de Déu? De la seva generositat envers nosaltres?
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◗ Lectura del llibre d’Isaïes (Is 55,6-9)
Cerqueu el Senyor, ara que es deixa trobar; invoqueu-lo, ara que és a prop. Que els injustos
abandonin els seus camins, i els homes malèfics, els seus propòsits; que es converteixin
al Senyor i s’apiadarà d’ells, que tornin al nostre Déu, tan generós a perdonar. Perquè els
meus pensaments no són els vostres, i els vostres camins no són els meus, diu l’oracle del
Senyor. Els meus camins i els meus pensaments estan per damunt dels vostres tant com
la distància del cel a la terra.

COMENTARI

