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PROP DE VOSALTRES

Sobre els futurs objetius diocesans
Benvolguts diocesans:
s vull recordar un aspecte molt important
que tots ens vam proposar al principi d’aquest curs i que està marcant la dinàmica
pastoral en les parròquies i comunitats de tota la
diòcesi. Em refereixo a l’elaboració del futur Pla
Pastoral que ens servirà de guia per als pròxims
anys. És una iniciativa del mateix responsable
diocesà que va comptar amb l’acceptació generalitzada de tots els que, essent batejats, col·laboreu en els diversos serveis de parròquies o de
la diòcesi.
Aquest humil recordatori va dirigit també a tots
aquells que participen en la vida ciutadana i que
s’alegren quan compten amb catòlics que estan
esperançats en fer del nostre món un lloc més habitable, just i fratern. Segur que els agrada saber
el clima participatiu que existeix en el si de la nostra comunitat eclesial.
En l’Assemblea diocesana del final del curs passat es va decidir procedir a l’elaboració d’un nou
pla en el qual qualsevol cristià pogués aportar el
seu punt de vista. Durant l’estiu es va confeccionar una guia que facilités les respostes i agrupés
les preocupacions més generalitzades. El mes
de setembre de l’any passat, en la Festa de l’Enviament, es va donar a conèixer aquesta guia, es
va distribuir en fulls impresos i es va enviar utilitzant els mitjans electrònics. Em sembla que va
arribar a tots els interessats demanant la col·la-
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boració serena i esperançada per al bé de la nostra Església i per un millor servei a la societat que
ens contempla i ens envolta.
Durant els mesos transcorreguts d’aquest curs
hi ha hagut moltes reunions dels equips de sacerdots en els arxiprestats, de les comunitats
de vida religiosa i dels moviments apostòlics en
les que han aparegut les diferents preferències
pastorals que posaran a la consideració de tots.
Agraeixo a tothom la seva constant col·laboració
i el seu interès per millorar entre tots la nostra vida cristiana. Es va posar una data límit per entregar aquestes aportacions per escrit: el 26 de febrer, Dimecres de Cendra i inici de la Quaresma.

NOTÍCIES

Pelegrinatge a Grècia
a Delegació de Pelegrinatges i
Romeries del Bisbat de Lleida
organitza aquest any un pelegrinatge a Grècia, concretament a la Ruta de Sant Pau i les primeres comunitats cristianes.
Serà del 22 al 29 d’abril de 2020.
El viatge inclou avió d’anada i tornada des de Barcelona, set nits d’allotjament i excursions i visites amb
guia.
La primera excursió serà a Argòlida i al Canal de Corint i després de
dinar està previst visitar el famós teatre d’Epidaure. El tercer dia s’ha preparat un minicreuer per les illes d’Aegina, Hydra i Poros. El dia 25 d’abril es
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visitarà la ciutat d’Atenes, en concret
l’Acròpolis, l’antic Tribunal Suprem
i l’Àgora. A la nit està previst pernoctar a la Muntanya de l’Olimp a Kalambaka. El dia següent s’ha previst una
visita a tres monestirs bizantins a
Meteora, Patrimoni de la Humanitat
per la UNESCO. El 27 d’abril el recorregut segueix a Delfos que durant
molts anys fou un lloc de referència
de Grècia a nivell religiós, polític i econòmic. Abans de marxar, i de tornada
cap a Atenes es visitarà el monestir
bizantí d’Ossios Lucas.
Per a més informació podeu posarvos en contacte a: peregrinacionsbisbatdelleida@gmail.com

Quan us arribi aquest comentari a les vostres
orelles o a les vostres mans faltaran pràcticament
quinze dies perquè acabi el període de consulta.
La meva crida d’ara és l’últim intent per sol·licitar
la vostra participació. Si hi participem molts, més
generalitzada serà la resposta i més importarà a
totes les comunitats. S’estima molt més allò que se
sent com a propi i que pot beneficiar a la majoria. La
família diocesana vol sumar la veu de tots els seus
membres en tot allò que ens compromet com essencial per al pròxim futur. Us prego que participeu.
El material escrit que s’ha utilitzat i ens ha servit
d’orientació ha estat en síntesi el següent: la Paraula de Déu, els documents del Concili Vaticà II,
les resolucions i el missatge del Concili Provincial
Tarraconense, els escrits dels últims papes, especialment els de l’actual i els textos que la nostra
diòcesi ha elaborat en els últims anys, destacant
l’últim Pla que comprenia el trienni 2016-2019.
Com podeu comprovar comptàvem amb molts textos i de molt elevada qualificació. Em sembla que
els hem sabut aprofitar.
Ara mirem al futur. Ho volem fer amb esperança,
amb il·lusió, amb constància i amb coratge. És el
que dona el seguiment de Jesucrist i la pertinença
responsable a la seva Església. Fugim del desànim,
del pessimisme i de la tristesa pastoral. Gràcies per
la col·laboració.
Amb la meva benedicció i afecte.
† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida
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CERCA DE VOSOTROS

Sobre los futuros
objetivos diocesanos
Queridos diocesanos:

O

s quiero recordar una aspecto muy importante que todos nos dimos al principio de este
curso y que está marcando la dinámica pastoral en las parroquias y comunidades de toda la
diócesis. Me refiero a la elaboración del futuro Plan
Pastoral que nos servirá de guía para los próximos
años. Es una iniciativa del mismo responsable diocesano que contó con la aceptación generalizada de todos los que, siendo bautizados, colaboráis en los diversos servicios de parroquias o de la diócesis.
Este humilde recordatorio va dirigido también a
todos aquellos que participan en la vida ciudadana
y que se alegran al contar con católicos que están
empeñados en hacer de nuestro mundo un lugar
más habitable, justo y fraterno. Seguro que les gusta saber el clima participativo que existe en el seno
de nuestra comunidad eclesial.
En la Asamblea diocesana del final del curso pasado se decidió proceder a la elaboración de un nuevo plan en el que cualquier cristiano pudiera aportar
su punto de vista. Durante el verano se confeccionó un folleto-guía que facilitara las respuestas y la
agrupación de las preocupaciones más generalizadas. En septiembre del año pasado, en la Fiesta
del Envío, se dio a conocer, se distribuyó en hojas
impresas y se envió utilizando los medios electrónicos. Me parece que llegó a todos los interesados
pidiendo la colaboración serena y esperanzada para el bien de nuestra Iglesia y por un mejor servicio a la sociedad que nos contempla y envuelve.
Durante los meses transcurridos de este curso
ha habido muchas reuniones de los equipos de sacerdotes en los arciprestazgos, de las comunidades
de vida religiosa y de los movimientos apostólicos
en las que han aparecido las distintas preferencias
pastorales que pondrán a la consideración general.
Agradezco a todos su constante colaboración y su
interés por mejorar entre todos nuestra vida cristiana. Se puso una fecha límite para entregar dichas
aportaciones por escrito: el día 26 de febrero, Miércoles de Ceniza e inicio de la Cuaresma.
Cuando llegue este comentario a vuestros oídos
o a vuestras manos faltarán prácticamente quince días para la conclusión del período de consulta. Mi llamada de ahora es el último intento para
solicitar vuestra participación. Cuantos más lo hagamos, más generalizada será la respuesta y más
importará a todas las comunidades. Se ama mucho más aquello que se siente como propio y que
puede beneficiar a la mayoría. La familia diocesana
quiere sumar la voz de todos sus miembros en
aquello que nos compromete como esencial para el
próximo futuro. Os ruego que participéis.
El material escrito que se ha utilizado y nos ha servido de orientación ha sido en síntesis el siguiente:
la Palabra de Dios, los documentos del Concilio Vaticano II, las resoluciones y el mensaje del Concilio
Provincial Tarraconense, los escritos de los últimos
pontífices, especialmente los del papa Francisco y
los textos que nuestra diócesis ha elaborado en los
últimos años, destacando el último Plan que comprendía el trienio 2016-2019. Como podéis comprobar disponíamos de muchos textos y de muy elevada cualificación. Me parece que los hemos sabido
utilizar con provecho.
Ahora miramos al futuro. Lo queremos hacer con
esperanza, con ilusión, con constancia y con coraje.
Es lo que da el seguimiento de Jesucristo y la pertenencia responsable a su Iglesia. Huyamos del desánimo, del pesimismo y de la tristeza pastoral. Gracias por la colaboración.
Con mi bendición y afecto.
† Salvador Giménez Valls
Obispo de Lleida

«Mans Unides vol visualitzar que
s’ha de cuidar la casa comuna»

A

quest cap de setmana és la collecta de la Campanya contra la Fam al
Món i també per aquestes dates es dona a conèixer la sensibilització
que farà Mans Unides
per donar a conèixer com
viuen en països empobrits i la necessitat de
col·laboració perquè la
ciutadania dels Països
del Sud puguin tenir
una vida millor. Per això
hem entrevistat a la delegada de Mans Unides
a Lleida, Rosa Pla.
Quin és el lema d’aquest any de Mans Unides?
Aquest any volem fer incidència a la cura de la Terra, la nostra casa comuna i el lema és «Qui més
pateix el maltractament al planeta no ets tu». Recordarem els objectius de desenvolupament sostenible per a l’any 2030. Creiem que el deteriorament del planeta afecta molt més als pobres i per
això volem que la gent prengui consciència. I tot plegat sense deixar de banda la defensa dels drets
humans.
A quin projecte destinarà Mans Unides els diners
que es recullin en les diferents activitats?
El projecte es localitza a Karnataka (regió al sud-est
de l’Índia) i consisteix en garantir la prevenció dels
riscos en cas d’incendi de l’hospital Sant Ignatius
que atén quasi 47.000 pacients anuals. Les missioneres de Maria Reina dels Apòstols gestionen

aquest centre hospitalari que va obrir les seves portes fa més de
40 anys i ara necessita un reforma per continuar funcionant, del
contrari, el Govern el tancarà per falta de seguretat. Per poder aconseguir l’objectiu s’han de
construir dipòsits d’aigua, escales d’emergència, equips de bombeig
i canonades, instal·lació d’alarmes i detectors
de fum, extintors, entre
d’altres. El pressupost
d’aquesta actuació ascendeix a 60.227 euros,
diners que espera recaptar Mans Unides Lleida durant tot l’any.
De quina manera es pot col·laborar amb Mans
Unides?
Les persones poden col·laborar fent-se soci o fent
una donació puntual, incloent Mans Unides en el
seu testament o el que s’anomena llegat solidari
que cada vegada és més habitual o fent-se voluntari. Per a les persones que optin per aquesta última opció perquè volen omplir el temps lliure, poden
venir a la delegació i explicar-nos la seva disponibilitat i les seves habilitats. Ens falta gent que vulgui
explicar què fa Mans Unides als centres escolars,
persones que puguin desenvolupar tasques de comunicació... també ens falten persones als pobles
que tinguin propostes per aconseguir fons i així podríem crear petites delegacions també als pobles.

Un Sant Crist presideix el presbiteri
de la parròquia de Torrelameu
a parròquia de Torrelameu ha estrenat un Sant
Crist que presideix el presbiteri. És una talla
de fusta policromada i ha estat finançada amb
donatius dels feligresos. Precisament, una part
dels diners es van recollir amb les butlletes que es
van vendre en un sorteig de dues paneres amb la
col·laboració de botigues de la localitat. La talla va
ser beneïda pel Mn. Pere Canals durant la missa
de Festa Major de la festivitat de Sant Sebastià.
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AGENDA
◗ Dimarts, 11 de febrer. A les 17 h, el bisbe Sal-

◗ Divendres, 14 de febrer. Del 14 al 16 de febrer,

vador imparteix a l’IREL una xerrada sobre el
Pla Pastoral dins del cicle de formació del moviment de Vida Creixent.
◗ Dijous, 13 de febrer. A les 19.30 h, conferència:
«Diàleg entre religions i interpel·lacions mútues:
una forma d’acompanyar-se vers la veritat» a
càrrec de Jaume Flaquer, al’Aula Magna de l’IEI.

Congrés Nacional de Laics a Madrid. Apostolat
Seglar.
◗ Diumenge, 16 de febrer. A les 18.45 h, tindrà
lloc a la catedral la processó de les torxes i
la posterior eucaristia que serà presidida pel
bisbe Salvador per celebrar la Jornada del Malalt.
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«Acompanyar en la soledat», lema
de la Jornada Mundial del Malalt
companyar en la soledat»
és el lema de la Jornada
Mundial del Malalt 2020. El
Dicasteri per a la Promoció Humana Integral de la Persona ens proposa com a tema per a la Jornada
Mundial del Malalt de l’11 de febrer: «Veniu a mi tots els que esteu
cansats i afeixugats, i jo us alleugeriré» (Mt 11,28).
A Espanya, acollint aquest tema,
«ens proposem fixar-nos en una de
les causes d’aquest cansament
que demanen ser alleujades: la soledat. Només observant les dades
de la soledat ens adonem que té
les dimensions d’una autèntica epidèmia. Segons l’Institut Nacional
d’Estadística, s’estima que a Espanya hi ha 4,7 milions de llars unipersonals. Dos milions de persones majors de 65 anys viuen soles. Més de 850.000 majors de 80 anys viuen en soledat i molts presenten problemes de mobilitat. Només aquestes xifres són una dada preocupant. Si a més sumem, entre altres formes de
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soledat, la dels que estan ingressats als hospitals o la de les famílies amb membres amb una malaltia mental greu, per exemple, vam
descobrir la urgència de reflexionar
per buscar la manera d’alleujar
tanta soledat», s’explica en la presentació dels materials.
A la nostra diòcesi, el diumenge
dia 16 a les 18.45 hores tindrà
lloc a la catedral la processó de les
torxes i la posterior eucaristia que
serà presidida pel bisbe Salvador
per celebrar la Jornada del Malalt.
El departament de Pastoral de la
Salut, dins de la Comissió Episcopal de Pastoral, ha editat els materials per a aquesta campanya que
a Espanya té dos moments: l’11
de febrer, festivitat de la Mare de
Déu de Lourdes, és el Dia del Malalt, de caràcter mundial. L’Església a Espanya celebra el
17 de maig la Pasqua del Malalt.
Es poden consultar al web de la Conferència Episcopal
Espanyola (www.conferenciaepiscopal.es).

REFLEXIONS

L’Església que salva el món

L

a fe cristiana confessa que Déu estima la humanitat
i li ofereix la seva salvació en el seu Fill, Jesucrist.
Aquesta salvació consisteix en una nova manera de
viure segons l’Esperit que el Senyor ens envia, una nova vida de fe i d’amor, d’alegria, d’esperança, de llibertat. Aquesta nova vida, viscuda ara de manera parcial en
la lluita i l’esforç, esperem viure-la de manera plena en l’eternitat amb Déu.
La vida nova en l’Esperit no la vivim només individualment sinó també comunitàriament. De fet, els humans
som animals socials. La humanitat no és només la suma
dels individus, sinó que vivim la nostra vida humana en
grups: famílies, pobles, nacions, grups lingüístics, cultures... També la salvació de Déu ens eleva a una vida no-

va comunitàriament. És l’Església. Les comunitats cristianes estem cridades a viure comunitàriament l’Esperit
de l’Evangeli de Jesús en cada poble, grup lingüístic,
cultura. L’Església no és només la mediadora del do de
Déu, és també la seva realització inicial, viscuda en cada
cultura, poble i nació. Comunitats a la Xina, al Camerun, a
Suècia, a Colòmbia, a l’Egipte, a Catalunya... Aquestes comunitats cristianes, tan diverses, tan allunyades, estan
cridades a viure com a germanes en la pau, la preocupació
mútua, el servei, la justícia, la comunió; en un món que té
sempre el perill de l’allunyament, la guerra i l’exclusió.
És així com l’Església salva el món.
Mn. Gaspar Mora
Professor emèrit de la FTC

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL
10. Dilluns [(lit. hores: 1a setm.)
1R 8,1-7.9-13 / Sl 131 / Mc 6,53-56].
Santa Escolàstica (s. V-VI), vg., germana de sant Benet; santa Sotera, vg.
i mr.; sant Silvà, bisbe.
11. Dimarts [1R 8,22-23.27-30 /
Sl 83 / Mc 7,1-13]. Mare de Déu de
Lourdes, apareguda a la Cova de Massabielle (1858); sant Desideri, bisbe;
santa Eloïsa, vg.
12. Dimecres [1R 10,1-10 / Sl
36 / Mc 7,14-23]. Sant Feliu de Llobregat: Santa Eulàlia, vg. i mr.; sant Gaudenç o Gaudenci, bisbe; sant Damià,
soldat mr.; beata Humbelina, viuda.

13. Dijous [1R 11,4-13 / Sl 105 /
Mc 7,24-30]. Sant Benigne, prev. i mr.
(s. III); sant Gregori II, papa (romà,
715-731); santa Maura, mr.; sant Gimer, bisbe; beat Jordà de Saxònia,
prev. dominicà; beata Cristina d’Spoleto, verge agustina.
14. Divendres [Fets 13,46-49 /
Sl 116 / Lc 10,1-9]. Sants Ciril, monjo,
i Metodi, bisbe, germans grecs (IX),
evangelitzadors dels eslaus, patrons
d’Europa; sant Valentí, prev. romà i mr.
(s. III).
15. Dissabte [1R 12,26-32;13,
33-34 / Sl 105 / Mc 8,1-10]. Sant Faus-

tí i santa Jovita, germans mrs.; santa Geòrgia, vg.; sant Claudi de Colombière (†1682), prev. jesuïta; sant Joan
Baptista de la Concepció, prev. trinitari.
16. Diumenge vinent, VI de
durant l’any (litúrgia de les hores: 2a
setmana) [Sir 15,15-21 / Sl 118 /
1C 2,6-10 / Mt 5,17-37 (o bé, més
breu: 5,20-22a.27-28.33-34a.
37)]. Sant Onèsim, bisbe; santa Juliana, verge i màrtir; sant Honest;
beat Joan de Sant Domènec, màrtir;
beat Simó de Càscia, prevere agustinià.

25 ANYS CPT

Una experiència
marcada
pel guiatge de
l’Esperit

Inauguració del Concili Provincial
Tarraconense, any 1995

n. Jordi Orobitg i Huguet
és Rector de la parròquia de Sant Martí de
Puig-reig, a la diòcesi de Solsona. Per ell, la participació fou un
exercici sinodal en un clima de
fraternitat i responsabilitat.

M

Com recorda la seva vivència del
Concili?
En primer lloc, com una gràcia de
creixement personal. Al mateix
temps, fou una experiència eclesial de primer ordre, marcada pel
guiatge de l’Esperit que impulsava les esglésies amb seu a Catalunya a intentar respondre els
reptes del moment i a voler fer
més presents i actualitzats, ara
i aquí, els ensenyaments i les intuïcions fonamentals del Concili
Vaticà II. Crec poder afirmar que
fou un exercici sinodal d’esglésies germanes per fer efectiva la
recepció del Concili Vaticà II a casa nostra, en un clima de fraternitat, responsabilitat i llibertat.
Després d’aquests 25 anys, com
veu l’Església a Catalunya?
Com sigui que els temps son extremadament canviants i el context vital (cultural, social, polític,
econòmic, religiós,...) molt diferent d’aquella segona meitat dels
90, ens cal afinar de nou l’orella
i el cor evangelitzador per escoltar l’Esperit i intentar descobrir
cap on Aquest vol menar-nos. Febles i fràgils com som, crec que
ens cal pregar, pensar, discernir,
planificar i actuar, amb els nostres bisbes al capdavant i ben
units.
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Diumenge V de durant l’any (A)
◗ Lectura del libro de Isaías (Is 58,7-10)

Diu el Senyor: «Comparteix el teu pa amb els
qui passen fam, acull a casa teva els pobres
vagabunds, si algú no té roba, vesteix-lo; no
els defugis, que són germans teus. Llavors esclatarà en la teva vida una llum com la del matí, i es tancaran a l’instant les teves ferides;
tindràs per avantguarda la teva bondat, i per
rereguarda, la glòria del Senyor. Quan invoquis el Senyor, ell et respondrà, quan cridis
auxili, ell et dirà: «Aquí em tens.» Si no intentes de fer caure els altres, ni els assenyales
amb el dit pronunciant un malefici, si dones el
teu pa als qui passen gana i satisfàs la fam
dels indigents, s’omplirà de llum la teva foscor,
i el teu capvespre serà clar com el migdia.»

Esto dice el Señor:
«Parte tu pan con el hambriento, hospeda
a los pobres sin techo, cubre a quien ves
desnudo y no te desentiendas de los tuyos.
Entonces surgirá tu luz como la aurora, enseguida se curarán tus heridas, ante ti marchará la justicia, detrás de ti la gloria del
Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá; pedirás ayuda y te dirá: “Aquí estoy”.
Cuando alejes de ti la opresión, el dedo
acusador y la calumnia, cuando ofrezcas al
hambriento de lo tuyo y sacies al alma afligida, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad
como el mediodía».

◗ Salm responsorial (111)

◗ Salmo responsorial (111)

R. L’home just és llum que apunta en la fosca.

R. El justo brilla en las tinieblas como una
luz.

L’home just, compassiu i benigne, / és llum
que apunta en la fosca. / Sortós l’home que
presta de bon grat, / que disposa a consciència els seus afers. R.

En las tinieblas brilla como una luz / el que
es justo, clemente y compasivo. / Dichoso
el que se apiada y presta, / y administra rectamente sus asuntos. R.

El just no caurà mai, i deixarà un record inesborrable. / Viu sense por de les males noves, / se sent ferm confiant en el Senyor. R.

Porque jamás vacilará. / El recuerdo del justo será perpetuo. / No temerá las malas noticias, / su corazón está firme en el Señor. R.

Té el cor incommovible, res no tem, / reparteix el que té, ho dona als pobres, / la seva
bondat consta per sempre, / pot alçar el front
amb dignitat. R.

Su corazón está seguro, sin temor. / Reparte limosna a los pobres; / su caridad dura
por siempre / y alzará la frente con dignidad. R.

◗ Lectura de la primera carta de sant Pau
als cristians de Corint (1Co 2,1-5)

◗ Lectura de la primera carta del apóstol san
Pablo a los Corintios (1Cor 2,1-5)

Germans, quan vaig venir a vosaltres no us
vaig anunciar el misteri de Déu amb el prestigi de l’eloqüència i de la saviesa. Entre vosaltres no vaig voler saber res més que Jesucrist,
i encara clavat a la creu. I em vaig presentar
davant vostre feble, esporuguit i tremolós.
En tot allò que us deia i us predicava no hi
entraven paraules que s’imposessin per la
seva saviesa, sinó pel poder convincent de
l’Esperit, perquè la vostra fe no es fonamentés en la saviesa dels homes, sinó en el poder de Déu.

Yo mismo, hermanos, cuando vine a vosotros
a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con
sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca
entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y este crucificado.
También yo me presenté a vosotros débil y
temblando de miedo; mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del
Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en
la sabiduría de los hombres, sino en el poder
de Dios.

◗ Lectura de l’Evangeli segons sant Mateu
(Mt 5,13-16)

◗ Lectura del santo Evangelio según
san Mateo (Mt 5,13-16)

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Vosaltres sou la sal de la terra. Si la
sal ha perdut el gust, amb què la tornarien
salada? No serà bona per a res. La llençaran al carrer i que la gent la trepitgi. Vosaltres sou la llum del món. Un poble dalt d’una
muntanya no es pot amagar. Tampoc, quan
algú encén un llum, no el posa sota una mesura, sinó en un lloc alt, i fa llum a tots els
qui són a casa. Igualment ha de resplendir
la vostra llum davant la gent. Llavors, en veure el bé que heu obrat, glorificaran el vostre
Pare del cel.»

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si
la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán?
No sirve más que para tirarla fuera y que la
pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta
en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y
que alumbre a todos los de casa. Brille así
vuestra luz ante los hombres, para que vean
vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos».

Ser llum del món
i sal de la terra

na de les paraules més emprades en
el temps de Nadal va ser la paraula
«llum». Avui la tornem a trobar referida
a nosaltres: Vosaltres sou la llum del món. Un
poble dalt d’una muntanya no es pot amagar.
Igualment ha de resplendir la vostra llum davant la gent. I abans Jesús ha fet servir una altra metàfora: Vosaltres sou la sal de la terra.
Si la sal ha perdut el gust... no serà bona per
a res. La llençaran al carrer i que la gent la
trepitgi. Jesús vol que preservem de la corrupció el nostre món com ho fa la sal amb els aliments i al mateix temps que Déu, en contemplar les nostres vides, no les trobi dis-gustades,
sense substància. Aquesta és la tasca dels deixebles de Jesús. Si no som sal, no som bons
per a res, no servim per a res; en canvi si som
llum en veure el bé que hem obrat, glorificaran
el nostre Pare del cel. És la diferència entre
ser sal i llum o no ser-ne.
I com ho serem? La primera lectura ens dona la resposta: Compateix el teu pa amb els
qui passen fam, acull a casa teva els pobres
vagabunds, si algú no té roba, vesteix-lo; no els
defugis. I encara després ens recomana: Si no
intentes de fer caure els altres, ni els assenyales amb el dit pronunciant un malefici, si
dones el teu pa als qui passen gana i satisfàs
la fam dels indigents s’omplirà de llum la teva
foscor, i el teu capvespre serà clar com el migdia. Si fem tot això llavors serem llum del món
i sal de la terra.
I Pau ens diu: Entre vosaltres no vaig voler
saber res més que Jesucrist, i encara clavat a
la creu... no us vaig anunciar el misteri de Déu
amb el prestigi de l’eloqüència i de la saviesa.
Pau predica no una saviesa humana sinó la de
la creu, no vol paraules que s’imposin per la saviesa sinó pel poder de l’Esperit. Quan no ens
recolzem en les nostres forces, en el nostre
poder, en les nostres qualitats, sinó en la força
de la creu, en la feblesa humana, en allò que
el món no valora, quan compartim el que tenim
amb els nostres germans llavors som sal de la
terra i llum del món.

U
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◗ Lectura del llibre d’Isaïes (Is 58,7-10)

COMENTARI

