
AJUDANT A VIURE

La cultura de l’encontre 
a la carretera

E l primer diumenge de juliol, totes les nostres
Diò cesis se sumen cada any a les persones i
organismes que s’esforcen per millorar el clima

de bona convivència entre els usuaris de les nostres
rutes. És la Jornada de Responsabilitat en el Tràn -
sit en la qual tots, vianants i conductors, hauríem de
reflexionar sobre aquest tema acceptant la nostra

part de responsabilitat en la seva àmplia problemàtica. I, sobretot,
volent contribuir a una convivència constructiva també en aquest
àmbit.

Per què no fer que els avenços que po -
dem gaudir en vehicles i carreteres ser -
vei  xin per apropar-nos més els uns als
al tres, facilitant la trobada de persones,
països, cultures, i no tan sols o preferent -
ment d’interessos comercials? Un viat-
ge pot ser una ocasió esplèndida per a la
trobada amb si mateix, amb la naturale-
sa, amb Déu. Viatges en solitari, atents
a les notícies, però també aprofitats per a
pensar, pregar, cantar, escoltar bona mú -
sica, podrien ser un bàlsam en la vida de
tants que vivim molt dispersos i amb po-
ques possibilitats de silenci, de solitud, de
reflexió. I viatges acompanyats de familiars, amics o companys de
treball, que poden ser una magnífica ocasió per a diàlegs interes-
sants, experiències de comunicació sincera i d’escolta atenta i,
també, per a una veritable trobada amb els altres.

Deia el papa Francesc el passat mes de juny, parlant de la cul-
tura de l’encontre, que avui vivim en un món que es va fent cada
vegada més petit i hauria de ser més fàcil estar a prop els uns dels
altres. El desenvolupament dels transports (i de les tecnologies
de la comunicació) ens apropa, connectant-nos millor, i la globalit -
zació ens fa interdependents. I no obstant això, tantes vegades
no és així.

T enim la possibilitat de desplaçar-nos cada vegada a major
velocitat, però les diferències i les distàncies entre les perso -
nes semblen anar augmentant cada dia i, massa vegades,

perdem la calma simplement perquè l’altre corre més que nosa l -
tres o té un vehicle millor. Hauríem d’esforçar-nos per seguir mirant
l’altre amb respecte, acollint serenament el que fa al volant, facili -
tant-li les coses i no únicament tolerant amb mal humor les seves
decisions.

Però això requereix voluntat de fer de la carretera un lloc ric en
humanitat i no només un espai per a circular ignorant-nos mútua-
ment o competint mirant qui pot més, quan no agredint-nos sense
el menor pudor. Fer de la carretera aquest espai humanitzador ens
demana més atenció a les persones i major responsabilitat per mi -
rar a l’altre intentant resoldre les diferències a força de créixer en
comprensió i acolliment mutu. La cultura de la trobada requereix
sempre estar disposat a donar i a rebre aprenent uns d’uns altres.

Pensant en tot el que això pot suposar per als creients, convi-
do a la reflexió i a la pregària posant per intercessora a Maria, en
la seva advocació de Mare de Déu del Camí.

Rebeu la salutació de vostre germà bisbe,
† Joan Piris

Bisbe de Lleida
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Aplec de l’Esperit: 
gana i set de Jesús

U na quarantena de joves de la diò -
cesi de Lleida hem participat de
l’Aplec de l’Esperit que s’ha ce le -

brat a Banyoles, el dissabte 7 de juny.
A causa de la distància entre Lleida

i aquesta població de la diòcesi de Gi -
rona, la delegació de joves vam plante-
jar la possibilitat d’anar un dia abans
i gaudir millor de l’experiència. Aquest
plantejament ha estat un encert: el grup
de Lleida ens hem conegut més, ens ho
hem passat molt bé, hem pregat junts
durant la vetlla a l’església de Santa

Maria de Banyoles amb tots els volun-
taris de l’Aplec, hem tingut més temps
per compartir, etc.

El lema de l’Aplec de l’Esperit —«És
el Senyor»— ens ha parlat de la sobira -
nia de Jesucrist. Tant la pregària, com
els testimonis, com els evangelis tre-
ballats, el concert del migdia i, final-
ment, l’Eucaristia ens han parlat de qui -
na manera Jesús és el Senyor.

Tenim més gana i més set de Je sús!

Mn. Xavier Navarro

Fi de curs a l’IREL

E l 10 de juny es va cloure el curs
2013-2014 de l’IREL-Institut Su -
pe rior de Ciències Religioses de

Lleida. Es va celebrar l’Eucaristia, i el Dr.
Josep Galceran, cap d’estudis, va fer
unes pinzellades del que ha estat aquest
curs. Després, varen parlar els repre-
sentats dels Animadors de Comunitat,
dels Diplomats i dels Llicenciats que
han acabat enguany. Tots varen ressal-
tar l’esperit de fraternitat i d’afecte in-
tens que impregna tota la casa, que fa
que l’estudi i l’aprenentatge de la teolo -

gia, de nivell universitari, sigui en si ma -
teixa un esdeveniment pastoral. Do nem
raó, amb esperit d’amor, d’allò que es-
perem i en què confiem, i que és «sal i
llum», com es llegia en l’Evangeli, en el
nostre món. Ramon Prat va encoratjar
els nous Animadors de Comunitat, i en
general tots els alumnes, a il·luminar
i donar sentit en aquest diàleg fe i vi-
da, avui, des d’aquest signe merave-
llós que ha esdevingut, gràcies a Déu,
l’IREL. 

Carles Sió



ENTREVISTA

Pàgina 2 6 de juliol de 2014

LECTURES MISSA DIÀRIA

I SANTORAL

7. � Dilluns (lit. hores: 2a setm.) ( Urgell) [Os 2,
14.15b-16.19-20 / Sl 144 / Mt 9,18-26]. Sant
Ot o Odó (†1122), bisbe d’Urgell, patró de la Seu;
sant Fermí, bisbe de Pamplona; sant Marçal,
bisbe; beat Benet XI, papa (1303-1304).

8. � Dimarts [Os 8,4-7.11-13 / Sl 113 / Mt 9,32-
38]. Sant Adrià III, papa (romà, 884-885); sants
Àquila i Priscil·la, esposos mrs., deixebles de
Pau; sant Eugeni III, papa (1145-1153).

9. � Dimecres [Os 10,1-3.7-8.12 / Sl 104 / Mt 10,
1-7]. Mare de Déu Reina de la Pau. Sant Zenó
o Zenon, mr.; sant Joan de Colònia, prev. domi-
nicà i mr.; beata Joa na Scopelli, vg. carmelitana. 

10. � Dijous [Os 11,1b.3-4.8c-9 / Sl 79 / Mt 10,7-
15]. Sant Cristòfor o Cristòfol, mr., patró dels au -
tomobilistes; santa Verònica Giuliani, vg. caput-
xina; santa Amèlia, viuda; sant Ascani, mr.; beats
Carmel Boltà, prev., i Francesc Pinazo, francis -
cans i mrs. a Damasc. 

11. Divendres [Pr 2,1-9 / Sl 33 / Mt 19,27-29].
Sant Benet (†547), abat, patriarca dels monjos
d’Occident, copatró d’Europa (1964) i patró dels
arxivers, bibliotecaris i documentalistes. Sant
Pius I, papa (140-155) i mr.; santa Olga, reina.

12. � Dissabte [Is 6,1-8 / Sl 92 / Mt 10,24-33]. Sant
Joan Gualbert, abat; sant Abundi, prev. i mr. a
Còr dova (854); sant Ignasi Delgado, bisbe i mr.;
sant Josep Fernández, prev. i mr.

13. � † Diumenge vinent, XV de durant l’any (lit. ho -
res: 3a setm.) [Is 55,10-11 / Sl 64 / Rm 8,
18-23 / Mt 13,1-23 (o més breu: Mt 13,1-9)].
Sant Enric (†1024), emperador germànic; sant
Eusebi de Cartago, bisbe; santa Teresa de Je -
sús dels Andes, vg. carmelitana xilena.

Accés al Breviari

LEX ORANDI, LEX CREDENDI

Conducir nuestra vida

E n una reciente jornada deportiva, de-
cía Francisco a los jóvenes: «Como ca -
pitán, os empujo a no cerraros a la de -

fensiva, sino a salir al ataque, a jugar juntos
vuestro partido, que es el del Evangelio».
Jugáosla, «tanto en la vida como en el de-

porte: Jugáosla en la búsqueda del bien, en la Iglesia y
en la sociedad, sin miedo, con valor y entusiasmo. Ju gáos -
la con los demás y con Dios; no os contentéis con un em -
pate mediocre, dad lo mejor de vosotros mismos, gastan -
do la vida por lo que vale de verdad y dura para siempre.
No os contentéis con estas vidas tibias, vidas mediocre-
mente empatadas: ¡no, no! ¡Seguid adelante, buscando
la victoria siempre!»

Apartaos del fracaso de la superioridad: «Todos aspi -
ramos a ser más que los demás y que esta superioridad
impregne toda nuestra vida. Pero, como es evidente, no
es posible que todos seamos superiores a todos», recor-
daba el Papa desde Asís e invitaba a ser magnánimo y a
ensanchar el corazón. 

Buscar siempre la victoria del bien comporta seguir las
huellas de Jesucristo, manso y humilde de corazón. El que
sigue la carrera de la vida teniendo por compañero al Se -
ñor, alcanzará la meta, obtendrá el éxito, hallará el des-
canso.

Hna. M. de los Ángeles Maeso Escudero
Franciscana de los Sagrados Corazones

A les xarxes 
l’espiritualitat hi és

molt present 

L a ciutat moder-
na es fonamen-
ta sobre la tec-

nologia: les xarxes
di gitals, els cotxes, el
metro i els ponts són,
de fet, eines tecnolò-
giques que permeten
a les persones comu -
nicar-se i trobar-se. In -
ternet és l’expressió tecnològica d’aquesta capacitat
que tenim nosaltres d’entrar en relació amb els altres.
Per tant, no hem de considerar internet com un mer
instrument, sinó com un ambient vital integrat amb les
relacions que tenim en la nostra vida física. 

Comunicar en el món digital ja no significa transme -
tre un missatge segons l’esquema emissor-receptor.
Significa compartir-lo, que és com tocar l’altra perso-
na. Ho diu el missatge del papa Francesc per a la dar -
rera Jornada de les Comunicacions Socials, parlant del
bon samarità de la paràbola com a model de bon comu -
nicador.

També voldria dir que, a les xarxes, l’espiritualitat
hi és molt present. A Itàlia i a altres països alguns jo-
ves han entrat a la Companyia de Jesús i a altres con -
 gregacions gràcies a les xarxes digitals. Les xarxes no
són un ambient fred, sinó que és ple de desitjos, d’e-
mocions i de preguntes de caràcter espiritual.

(De les declaracions del P. Antonio Spadaro, SJ, 
un dels experts del Congrés internacional de Pastoral 

de les Grans Ciutats, entrevistat per Ramon Ollé)

FE I GRANS CIUTATS

A rran del seu treball com
a voluntària al menjador
social de les Missioneres

de la Caritat de la Mare Teresa
de Calcuta, al barri del Raval de
Barcelona, la Rosa Hereu va
conèixer el moviment Tinc Set,
del qual és membre. Aquest
moviment per a laics s’inspira
en el carisma i l’espiritualitat
de la Mare Teresa. 

Què li va atraure de Tinc Set?
El seu objectiu de saciar la set
infinita de Jesús d’estimar i ser
estimat, revelada mitjançant el
seu crit a la creu —«Tinc set»—,
amb la finalitat de poder tenir
una trobada personal amb Jesús,
per poder viure, contemplar,
saciar i proclamar aquesta set.

Per què li ha canviat la vida?
Ens podem imaginar que estem
al peu de la Creu de Jesús,
amb la nostra Mare Santíssima,
per conèixer, contemplar i saciar
la set Infinita de Déu. Aquesta
experiència ens porta al que
anomenem «esperit de la
societat»: una confiança
amorosa, una entrega total 
i amb alegria. Trobem Jesús
assedegat en l’Eucaristia que
adorem i en els més pobres
dels pobres que servim. 
La Verge ens porta al peu 
de la creu. Amb el Sant Rosari
ens apropem més a ella.
Aquesta set que experimentem 
ha de ser proclamada i donada
a conèixer.

Com ha evolucionat la seva fe?
El moviment ha estat per a mi
com trobar un tresor. Ha fet
que em comprometi fermament
a respondre al crit de Jesús.
Estic descobrint que l’oració
em proporciona molta pau; 
és una necessitat que va en
augment. Sento una gran alegria
tot ajudant les Missioneres 
de la Caritat perquè els més
desvalguts puguin menjar. 
Tinc tots els arguments
necessaris per poder proclamar
aquesta set de Jesús
d’estimar-me i les ganes 
que jo tinc d’estimar-lo a Ell.

Òscar Bardají i Martín

◗ ROSA HEREU NUS

Set de Jesús

SER PADRES

La niñera electrónica

E n esta sociedad ciberconectada,
permítanme una severa adverten -
cia porque concierne a las edades

de sus hijos. Tanto la Asociación Ame ri -
cana de Pediatría (AAP) como la Aso cia -
ción Española de Pediatría (AEP) lleva-

mos algunos años alertando a los padres de que «los
niños menores de tres años no pueden estar delante
de ninguna pantalla».

Se ha demostrado que la estimulación audiovisual
continuada en una época tan fértil del desarrollo ce-
rebral de los pequeños puede alterar las conexiones
neuronales que se están creando y predisponerlos a
que se manifieste un trastorno por déficit de atención
con o sin hiperactividad (TDAH) al cumplirse los 7 años
de edad. (Esta posibilidad ya la advertí en libros an-
teriores que he dedicado a este trastorno).

Es decir, queda proscrita la niñera electrónica y hay
que tener tolerancia cero con ella. No obstante, quie-
ro matizar y tranquilizar a padres y demás cuidadores
de niños pequeños: una cosa es ponerles de vez en
cuando un DVD con cuentos infantiles y otra, muy dis -
tinta, es tenerlos aparcados de manera permanente
frente a las pantallas. Esto último es lo que hace daño.

Queridos padres, no olviden que sus propios hábi -
tos con las pantallas serán adoptados por sus hijos.
Por lo tanto, hay que saber apagar las pantallas a tiem -
po para poder hacer otras cosas, quizá más enrique-
cedoras.

Dr. Paulino Castells
(Consejos del doctor para padres principiantes, 

Edicions 62)
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COMENTARI

DIUMENGE XIV DE DURANT L’ANY

L a pregària de Jesús que tenim
a l’evangeli d’avui presenta
un text molt elaborat, en tres

parts. 
Primer, una acció de gràcies per -

què el Pare s’ha donat a conèixer
als deixebles (11,25-26). Se gon, Jesús reivindi-
ca tenir una relació especial amb el Pare en tant
que fill (v. 27); tercer, una crida sa piencial en la
qual Jesús exhorta a acollir el jou del seu ense -
nyament.

L’acció de gràcies inicial, de la segona font
si nòptica, és un text sàlmic breu, com un càntic
d’agraïment del judaisme malgrat ser tan breu.
El més original d’aquesta pregària és que Jesús
dóna gràcies pel que ha estat concedit als dei-

xebles, en contrast amb els estudiosos (Qum -
ran), els savis (els mestres) i els entesos (escri-
bes). Aquí hi ha un clar accent jesuànic: Jesús
dóna gràcies pel que s’ha concedit a d’altres, pe -
rò aquests altres són ignorants, petits i senzills.
Aquells a qui Jesús es va adreçar i a qui va es-
collir.

La segona afirmació mostra de forma eloqüent
que la relació íntima de Jesús amb Déu ja era una
dada recollida per la tradició de la segona font
si nòptica. El text arrela en la pregària de Jesús
(«Abbà») però va més enllà que la pregària i s’en-
dinsa en la revelació que Jesús dóna a conèixer
als dei xe bles. Convé no perdre el matís que hi ha:
«Tot m’ha estat posat a les mans pel Pare» és
una clara referència al Regne. 

La darrera part és només de Mateu. És una
crida sapiencial: «Veniu a mi». Fa explícit quel-
com que ja ha estat objecte d’ensenya ment en
el sermó de la muntanya: que Jesús no es dis-
tancia de la Llei sense més ni més. Es distancia
d’una forma legalista d’entendre la Llei, la que
fustiga en les seves invectives contra els escri-
bes i fariseus que carreguen interpretacions du-
res de la Llei sobre l’esquena d’altres i ells no
mouen ni un dit per realitzar-les. 

La Llei, en el ju daisme arrelat en l’AT, ja era
un jou. Tanma teix, si passa per la bona notícia de
Jesús, és un jou suau. Cal, però, aprendre a viu-
re la Llei amb senzillesa com Jesús, no de forma
prepotent.

Oriol Tuñí, SJ

Una pregària de Jesús

◗ Lectura de la profecia de Zacaries (Za 9,9-10)

El Senyor diu: «Alegra’t, ciutat de Sió. Aclama, ciutat de Jerusalem. El
teu rei fa la seva entrada. És bo i salvador, muntat humilment en un ase,
en un pollí, fill de somera. Bandejarà d’Efraïm els carros de guerra, allu -
nyarà de Jerusalem els cavalls, i els arcs dels guerrers seran bande jats.
Adreçarà a tots els pobles paraules de pau, i el seu domini s’esten drà
d’un mar a l’altre, des del gran riu fins a l’extrem del país.»

◗ Salm responsorial (144)

R. Beneiré el vostre nom per sempre, Déu meu i rei meu.

Us exalçaré, Déu meu i rei meu, / beneiré el vostre nom
per sempre. / Us beneiré dia rera dia, / lloaré per sempre
el vostre nom. R.

El Senyor és compassiu i benigne, / lent per al càstig,
gran en l’amor. / El Senyor és bo per a tothom, / estima
entranyablement tot el que ell ha creat. R.

Que us enalteixin les vostres criatures, / que us beneei -
xin els fidels; / que proclamin la glòria del vostre Reg -
ne / i parlin de la vostra potència. R.

Totes les obres del Senyor són fidels, / les seves obres
són obres d’amor. / El Senyor sosté els qui estan a punt
de caure, / els qui han ensopegat, ell els redreça. R.

◗ Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma 
(Rm 8,9.11-13)

Germans, vosaltres no viviu segons les mires de la carn sinó segons
les de l’esperit, perquè l’Esperit de Déu habita en vosaltres, i si algú de
vosaltres no tingués l’Esperit de Crist, no seria de Crist. I si habita en
vosaltres l’Esperit d’aquell que va ressuscitar Jesús d’entre els morts,
també, gràcies al seu Esperit, que habita en vosaltres, aquell que va res -
suscitar el Crist d’entre els morts donarà la vida als vostres cossos mor -
tals. Per tant, germans, nosaltres tenim un deute, però no amb la carn,
que ens obligaria a viure com demana la carn. Perquè si visquéssiu
així, moriríeu; en canvi, si per l’Esperit feu morir les obres pròpies de la
carn, viureu.

◗ Lectura de l’evangeli segons sant Mateu (Mt 11,25-30)

En aquell temps, Jesús digué: «Us enalteixo, Pare, Senyor del cel i de
la terra, perquè heu revelat als senzills tot això, que heu amagat als sa -
vis i als entesos. Sí, Pare, així us ha plagut a vós. El Pare ho ha posat
tot a les meves mans; fora del Pare, ningú no coneix veritablement el Fill;
igualment no coneix veritablement el Pare, fora del Fill i d’aquells a qui
el Fill el vol revelar. Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats; jo
us faré reposar. Accepteu el meu jou, feu-vos deixebles meus, que jo sóc
benèvol i humil de cor, i trobareu el repòs que tant desitjàveu, per què el
meu jou és suau, i la meva càrrega lleugera.»

◗ Lectura de la profecía de Zacarías (Za 9,9-10)

Así dice el Señor: «Alégrate, hija de Sión; canta, hija de Jerusalén; mi -
ra a tu rey que viene a ti justo y victorioso; modesto y cabalgando en un
asno, en un pollino de borrica. Destruirá los carros de Efraín, los caba-
llos de Jerusalén, romperá los arcos guerreros, dictará la paz a las nacio -
nes. Dominará de mar a mar, desde el Eufrates hasta los confines de la
tierra.»

◗ Salmo responsorial (144)

R. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey.

Te ensalzaré, Dios mío, mi rey; / bendeciré tu nombre
por siempre jamás. / Día tras día, te bendeciré / y alaba -
ré tu nombre por siempre jamás. R.

El Señor es clemente y misericordioso, / lento a la cóle -
ra y rico en piedad; / el Señor es bueno con todos, / es
cariñoso con todas sus criaturas. R.

Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, / que te
ben digan tus fieles; / que proclamen la gloria de tu reina -
do, / que hablen de tus hazañas. R.

El Señor es fiel a sus palabras, / bondadoso en todas
sus acciones. / El Señor sostiene a los que van a caer, /
endereza a los que ya se doblan. R.

◗ Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 
(Rm 8,9.11-13)

Hermanos: 
Vosotros no estáis sujetos a la carne, sino al espíritu, ya que el Es -

píritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no
es de Cristo. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos
habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús
vivificará también vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que
habita en vosotros. Así, pues, hermanos, estamos en deuda, pero no
con la carne para vivir carnalmente. Pues si vivís según la carne, vais
a la muerte; pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo,
vivi réis.

◗ Lectura del evangelio según san Mateo (Mt 11,25-30)

En aquel tiempo, exclamó Jesús: «Te doy gracias, Padre, Señor de cie -
lo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos
y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido me -
jor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que
el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se
lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados,
y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo
es llevadero y mi carga ligera.»

Ecce homo. Pintura de Bartolomé Es -
te  ban Murillo (1617-1682)
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E l primer domingo de julio, todas nuestras Dió -
cesis se suman cada año a las personas y
organismos que se esfuerzan por mejorar el

clima de buena convivencia entre los usuarios de
nuestras rutas. Es la Jornada de Responsabi li dad
en el Tráfico en la que todos, peatones y conduc -
to res, deberíamos reflexionar sobre este tema
acep tando nuestra parte de responsabilidad en su
amplia problemática. Y, sobre todo, queriendo con -
tri buir a una convivencia constructiva también en
este ámbito.

¿Por qué no hacer que los avances que podemos
disfrutar en vehículos y carreteras sirvan para acer -
carnos más unos a otros, facilitando el encuentro
de personas, países, culturas, y no tan sólo o prefe -
rentemente de intereses comerciales? Un viaje pue -
de ser una ocasión espléndida para el encuentro
consigo mismo, con la naturaleza, con Dios. Viajes
en solitario atentos a las noticias, pero también
apro vechados para pensar, rezar, cantar, oír buena
música, podrían ser un bálsamo en la vida de tan-
tos que vivimos muy dispersos y con pocas posibi-

lidades de silencio, de soledad, de reflexión. Y via-
jes acompañados de familiares, amigos o compa-
ñeros de trabajo, que pueden ser una magnífica oca -
sión para diálogos interesantes, experiencias de
co municación sincera y de escucha atenta y, por su -
puesto, para un verdadero encuentro con los demás.

Decía el papa Francisco el pasado mes de junio,
hablando de la cultura del encuentro, que hoy vivi -
mos en un mundo que se va haciendo cada vez más
pequeño y debería ser más fácil estar cerca los unos
de los otros. El desarrollo de los transportes (y de las
tecnologías de la comunicación) nos acerca, conec -
tándonos mejor, y la globalización nos hace interde -
pendientes. Y sin embargo muchas veces no es así.

Tenemos la posibilidad de desplazarnos cada
vez a mayor velocidad, pero las diferencias y las
distancias entre las personas parecen ir aumen-
tando cada día y, demasiadas veces, perdemos la
calma simplemente porque el otro corre más que
nosotros o tiene un vehículo mejor. Deberíamos es -
forzarnos por seguir mirando al otro con respeto,
acogiendo serenamente lo que hace al volante, fa-

cilitándole las cosas y no únicamente tolerando con
malhumor sus decisiones. 

Pero esto requiere voluntad de hacer de la carre -
tera un lugar rico en humanidad y no sólo un espa-
cio para deambular ignorándonos mutuamente o
compitiendo a ver quién puede más, cuando no
agrediéndonos sin el menor pudor. Hacer de la ca -
rre tera este espacio humanizador nos pide más
aten ción a las personas y mayor responsabilidad
para mirar al otro intentando resolver las diferencias
a base de crecer en comprensión y acogida mutua.
La cultura del encuentro requiere siempre estar
dis puesto a dar y a recibir aprendiendo unos de
otros.

Pensando en todo lo que eso puede suponer pa -
ra los creyentes, invito a la reflexión y a la plegaria
poniendo por intercesora a María, en su advocación
de Virgen del Camino.

Recibid el saludo de vuestro hermano obispo,

† Joan Piris
Obispo de Lleida

La cultura del encuentro en la carretera

AYUDANDO A VIVIR

NOTÍCIES DE LA DIÒCESI

Per publicar notícies, les podeu enviar a: mcs.bisbatlleida@gmail.com

Per publicar dades a l’agenda, aneu al web del Bisbat de Lleida (http://www.bisbatlleida.org), apartat Agenda, i entreu les dades

Per col·laborar econòmicament amb la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Lleida: Banco Sabadell-Atlántico: 0081-0455-94-0006223737

AGENDA

Adoració diürna a l’Església de Sant Pere 
De dilluns a divendres de 10 a 14 h i

de 16 a 19 h. Dissabtes de 10 a 14 h.
Diumenges de 18 a 19 h a la Catedral

• Diumenge, 6 de juliol:
—A les 12 h, Confirmacions a la parròquia

d’Alfarràs.
• Dilluns, 7 de juliol:

—67a Romeria a Montserrat del 7 al 14 de
juliol.

• Dimarts, 8 de juliol:
—Trobada de la Conferència Episcopal Tarra -

conense a Salardú (8, 9 i 10 de juliol).

Àrea d’Evangelització

Delegació diocesana d’Ecumenisme 
i Diàleg Interreligiós

La Delegació d’Ecumenisme i Diàleg Interre -
ligiós la composem un petit grup de laiques i sa -
cerdots que hi treballem des de l’inici. Som gent
lliurada al moviment perquè el Senyor ens hi ha
portat i creiem que val la pena. 

Què fem? 
L’objectiu, dins de l’Ecumenisme, és la unió

amb la resta d’Esglésies Cristianes que hi ha
a la diòcesi, principalment les més estables,
perquè amb la immigració que estem vivint, pro -
liferen grups inestables, complicats d’esbrinar
en quant a les seves creences i amb els quals
és difícil d’entendre’s. 

Quan al Diàleg Interreligiós, estem units al
grup de diàleg interreligiós que ja funcionava
quan vam començar nosaltres. El formem uns
15 grups religiosos amb un pla de treball des
de l’inici de cada curs. Estem oberts a tots els
grups que s’hi vulguin integrar i acceptin el fun-
cionament que tenim establert. L’objectiu és
anar fent camí plegats cap a la Pau, mitjançant
el respecte i la bona convivència. Cada grup al
seu estil, sense pressionar-nos. 

Com ho fem? 
Ens trobem cada mes per seguir les pautes

de treball proposat, organitzar algun acte o ava -
luar. 

L’acte ecumènic principal és la Setmana Ecu -
mènica de Pregària per la Unió de les Es glé sies
Cristianes que es fa sempre del 18 al 25 de ge -
ner a tot el món. 

En quant a la part de Diàleg Interreligiós, l’ac -
te principal és la Pregària Interreligiosa per la
Pau que se celebra sempre el 4 d’octubre.

ÀREES DE COOPERACIÓ
PASTORAL

Trobada dels Tribunals Eclesiàstics 
de la Província Eclesiàstica Tarraconense

El dia 4 de juny s’ha celebrat la trobada anual
dels Tribunals Eclesiàstics de la Província Eclesiàs -
tica Tarraconense a la Casa de l’Església de Lleida.

S’han reunit diferents membres que composem
els Tribunals Eclesiàstics (vicaris judicials, jutges,
defensors del vincle, notaris - actuaris), de les diò-
cesis de Tarragona, Vic, Girona, Urgell, Solsona, Tor -
tosa i Lleida.

La trobada, una vegada més, ha servit per com-
partir aspectes relacionats amb la jurisprudència
habitual dels Tribunals Eclesiàstics, les llums i pro-
blemes que constatem cadascú des de la seva seu.

La trobada ha finalitzat amb un dinar, al qual ha
acompanyat el nostre Bisbe, president nat del Tri -
bunal Eclesiàstic de Lleida, qui s’ha fet ressò dels
aspectes tractats.

La Delegació de Missions amb els 
responsables de Pastoral del col·legi Claver

Avui hem sortit del despatx de la Delegació de
Mis sions per anar a visitar els responsables de Pas -
toral del col·legi Claver. Ens han rebut la Marta, el
Txema i en Fer. Amb ells hem compartit un cafè
mentre comentàvem quina presència té la realitat
missionera en el dia a dia del Centre. Hem vist com
està ben present, gràcies al testimoni en primera

persona dels jesuïtes missioners. El fet que algun
professor del Centre hagi estat realitzant un servei
a Àfrica ajuda als alumnes a posar rostre a qui és i
què fa un missioner.

També hem reconegut quines són les dificultats per
atansar la realitat dels països empobrits als alum-
nes, especialment als adolescents. Al mateix temps,
hem compartit els reptes que se’ns presenten.

Agraïm als responsables de Pastoral el seu ser-
vei per mantenir viva la dimensió missionera. 

Mònica Cabezuelo




