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PROP DE VOSALTRES

La Verge Blanca i els catequistes
Les referències a la Mare de Déu resulten te-

nir de vegades un efecte contradictori. A al-
guns els sembla reiteratiu perquè parlem 

constantment d’aquesta central figura de la His-
tòria de la Salvació. Molts altres afirmen que pro-
diguem poc la importància de la devoció a la Mare 
del cel. Sempre hem de buscar l’equilibri (ens ho 
recorda el Concili Vaticà II, LG, 67) perquè la seva 
figura no difumini el fonament de la nostra fe, Crist 
el seu Fill. No obstant això constatem que molts 
dels nostres ciutadans (i alguns cristians) des-
coneixen el patronatge de la Mare de Déu sobre 
la nostra ciutat i també l’aspecte de la imatge que 
es venera a l’oratori de l’Acadèmia Mariana.

Tornem a insistir-hi convidant-vos als actes que 
se celebren en honor de la Verge Blanca de l’Aca-
dèmia (2 d’octubre) durant el primer cap de setma-
na d’aquest mes i a augmentar la vostra devoció 
i proximitat a la Mare de Déu. Tot poble cristià 
que posa la Mare de Déu al centre de la seva vida 
té pràcticament assegurada, d’una manera plena 
de tendresa i fidelitat, la seva trobada amb Crist. És 
la sublim actitud de la Mare. Ella és qui ens ense-
nya la lloança constant a Déu i a comportar-nos autèn-
ticament com a fills que, al descobrir la intensitat 
del seu amor diví, com a germans, el transmeten a 
tots els qui els envolten i acompanyen pel camí de 
la vida. 

Des de mitjan segle XIX (1862) els lleidatans ve-
nerem d’una manera entranyable aquesta advocació, 
i cada any la Pontifícia i Reial Acadèmia Mariana 
s’encarrega de festejar dignament la seva memò-
ria. A més de les celebracions litúrgiques, l’Acadè-
mia organitza un Certamen literari per cantar i ex-

plicar les glòries de la Verge; des de fa uns anys 
s’hi ha introduït el camp audiovisual. Es tracta de 
fomentar la participació dels escolars, que creixi la 
seva devoció cap a ella, per tal de poder ser així tes-
timonis del seu amor en l’Església del futur.

Amb motiu del centenari de les aparicions de Fà-
tima, l’any 1917, el Certamen compta com a cen-
tre de reflexió la intervenció de Maria en aquell in-
dret portuguès. Tindrem amb nosaltres una imatge 
molt estimada a la diòcesi de Solsona: la Mare de 
Déu de Fàtima venerada al Santuari de Tàrrega. 
Agraïm l’entusiasme que manifesten els dioce-
sans de Solsona per col·laborar amb la nostra Aca-
dèmia.

A la patrona de Lleida li vull elevar una altra peti-
ció, a part de la que fem ordinàriament per totes les 
famílies i institucions de la nostra ciutat, que con-
sisteix en posar a les seves mans tota l’activitat 
de les catequesis parroquials i diocesana. Que 
Ella tingui cura dels pares i avis, dels catequistes 
i dels nens/joves de les nostres catequesis, per-
què, orientats pels sacerdots, es preparin i s’acos -
tin amb dignitat cristiana a la trobada amb Crist 
en els sagraments.

Desitjo concretar la petició en un punt: els cate-
quistes, la seva formació, la seva missió i la pròpia 
vida cristiana. La seva paraula i el seu testimoni 
són essencials per a la transmissió de la fe. Sempre 
tindran el meu agraïment i el de tota la diòcesi, per 
la seva dedicació i esforç al llarg dels anys. Pre-
gueu per ells perquè no es cansin mai de la seva 
gran missió. Ara voldria posar l’accent en la impor-
tància de la formació. Per a això, la Delegació Dio-
cesana de Catequesi ha preparat un curs molt 
interessant que us permetrà enfortir els vostres 
coneixements i actituds per a la vostra excel·lent 
tasca catequètica. Us convido a formalitzar la vos-
tra inscripció en aquest curs. Aquest té quatre 
grans apartats: la Paraula de Déu, font de la vida 
i la missió; la professió de la mateixa fe, el Credo; 
la celebració de la fe i, finalment, la vida cristiana. 
Es tracta d’actualitzar els aspectes bàsics de les 
veritats de la nostra fe. Aquests apartats es des-
glossen en altres epígrafs complementaris per fer 
més assequible l’explicació. Us convido a partici-
par en aquest curs.

† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida

NOTÍCIES

E ls delegats de Missions de les 
diòcesis catalanes, encapça -
lats pel bisbe de Tortosa, Mons. 

Enrique Benavent i el delegat dioce-
sà d’Urgell, Mn. Jaume Soy, a finals 
d’agost, van celebrar la seva troba-
da anual per a programar el curs. 

A l’encontre, que va tenir lloc al Se-
minari de la Seu d’Urgell, hi va assis-
tir D. Anastasio Gil García, director 
nacional de les Obres Missionals 
Pontifícies de la Conferència Episco-
pal Espanyola.

El 29 d’agost, els delegats van re-
bre la visita de l’arquebisbe d’Urgell, 

Mons. Joan-Enric Vives, que els va 
animar a continuar treballant decidi-
dament perquè la dimensió missio-
nera sigui present a l’Església i a les 
comunitats parroquials. Mons. Vives 
i Mons. Benavent, juntament amb els 
delegats de Missions de Catalunya, 
assistiren a la conferència que impar-
tí el missioner combonià P. Antoni 
Calvera sobre «L’animació missione-
ra avui».

Els delegats van dur a terme altres 
reunions d’aprofundiment sobre el 
treball missioner. També van visitar 
la ciutat de la Seu d’Urgell i el santua-

ri de la patrona, la Mare de Déu de Me-
ritxell, a Andorra.

El dia 30, els delegats van partici-
par en les Jornades de Teologia que 
anualment organitza el Bisbat d’Ur-

gell, assistint a les ponències que 
aquell dia dictava el professor Pablo 
d’Ors, sacerdot de Madrid expert en 
l’espiritualitat del silenci i de la pre-
gària. 

Trobada dels delegats de Missions al Bisbat d’Urgell
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CERCA DE VOSOTROS

La Virgen Blanca 
y los catequistas

Las referencias a la Virgen María resultan tener a ve-
ces un efecto contradictorio. A algunos les parece 
reiterativo al hablar, dicen, constantemente de es-

ta central figura de la Historia de la Salvación. Otros 
muchos afirman que prodigamos poco la importancia 
de la devoción a la Madre del cielo. Siempre hemos 
de buscar el equilibrio (nos lo recuerda el Concilio Vati-
cano II, LG, 67) para que su figura no difumine el fun-
damento de nuestra fe, Cristo su Hijo. Sin embargo 
constatamos que muchos de nuestros ciudadanos (y 
algunos cristianos) desconocen el patronazgo de la Vir-
gen sobre nuestra ciudad y tampoco conocen siquiera 
el aspecto de la imagen que se venera en el oratorio 
de la Academia Mariana.

Volvemos a insistir en ello invitándoos a los actos 
que se celebran en honor de la Virgen Blanca de la Aca-
demia (2 de octubre) durante el primer fin de semana 
de este mes y a aumentar vuestra devoción y cercanía 
a la Madre de Dios. Todo pueblo cristiano que pone en 
el centro de su vida a la Virgen María tiene práctica-
mente asegurada la manera, llena de ternura y fidelidad, 
de encontrarse con Cristo. Es la sublime actitud de la 
Madre que nos enseña la alabanza constante a Dios y 
a un auténtico comportamiento de hijos que, al descu-
brir la intensidad del amor divino, lo transmiten, como 
hermanos, a todos los que les rodean y acompañan 
por el camino de la vida.

Desde mediados del siglo XIX (1862) los ilerdenses 
veneramos de una manera entrañable esta advocación 
y cada año la Pontificia y Real Academia Mariana se en-
carga de festejar dignamente su memoria. Además de 
las celebraciones litúrgicas, la Academia organiza un 
Certamen literario para cantar y contar las glorias de la 
Virgen; desde hace unos años se ha introducido en el 
certamen el campo audiovisual. Se pretende fomentar la 
participación de los escolares en el mismo, aumentar 
su devoción para que así sean testimonios de su amor 
en la Iglesia del futuro. Con motivo del centenario de las 
apariciones de Fátima (1917), el Certamen este año 
tiene como centro de nuestra reflexión la intervención 
de María en aquella aldea portuguesa. Estará con no-
sotros una imagen muy querida en la diócesis de Sol-
sona: la Mare de Déu de Fàtima que se venera en el 
santuario de Tàrrega. Agradecemos el entusiasmo que 
manifiestan los diocesanos de Solsona en colaborar 
con nuestra Academia.

A la patrona de Lleida le quiero elevar otra petición, 
aparte de la que hacemos ordinariamente por todas las 
familias e instituciones de nuestra ciudad, que consis-
te en poner en sus manos toda la actividad de las cate-
quesis parroquiales y diocesana. Que Ella cuide a los 
padres y abuelos, a los catequistas y a los niños/jóve-
nes de nuestras catequesis, para que, orientados por 
los sacerdotes, se preparen y se acerquen con dignidad 
cristiana al encuentro con Cristo en los sacramentos.

Deseo concretar la petición en un punto: los cate-
quistas, su formación, su misión y la propia vida cristia-
na. Su palabra y su testimonio son esenciales para la 
transmisión de la fe. Siempre tendrán mi agradecimien-
to, el de toda la diócesis, por su dedicación y esfuerzo a 
lo largo de los años. Orad por ellos, para que no se can-
sen nunca de su gran misión. Ahora quisiera poner el 
acento en la importancia de la formación. Para ello, la 
Delegación Diocesana de Catequesis ha preparado un 
curso muy interesante que os permitirá fortalecer vues-
tros conocimientos y actitudes para vuestra excelente 
labor catequética. Os invito a que formalicéis vuestra 
inscripción. El curso tiene cuatro grandes apartados: la 
Palabra de Dios, fuente de la vida y la misión; la profe-
sión de la fe, el Credo; la celebración de la fe y, por últi-
mo, la vida cristiana. Se trata de actualizar los aspectos 
básicos de las verdades de nuestra fe. Estos aparta-
dos se desglosan en otros epígrafes complementarios 
para hacer más asequible la explicación.

Os invito a participar en este curso. 

† Salvador Giménez Valls
Obispo de Lérida 

@Pontifex: «El perdó alli-
bera el cor i permet reco -
mençar: el perdó dóna es-
perança, sense perdó no 

es construeix l’Església» (7 d’agost).

@Pontifex: «En el testimoniatge de 
la fe no compten els triomfs, sinó la fi-
delitat a Crist» (10 d’agost).

@Pontifex: «Quan hi ha alguna co-
sa que ens fa patir, escoltem la veu 

de Jesús en el cor: “No tinguis por, 
continua! Sóc amb tu”» (12 d’a-
gost).

@Pontifex: «En Ma-
ria veiem que la hu-
militat no és virtut 
de febles, sinó de 
forts, que no maltrac-
ten els altres per sen-
tir-se importants» (13 
d’agost).

Nomenaments

Curs de formació de catequistes

Amb data 1 de setembre de 
2017, Mons. Salvador Gimé-
nez, bisbe de Lleida, ha sig-

nat els següents nomenaments:

— Mn. Josep Vicenç Forner Calpe, 
rector de les parròquies Assump-
ció de la Mare de Déu (Les Borges 
Blanques), Transfiguració del Se-
nyor (Juneda), Assumpció de la Ma-
re de Déu (Torregrossa), Assump-
ció de la Mare de Déu (Puiggròs) i Sant Blai (La 
Floresta).

— Mn. Adrián Bulai, vicari de les parròquies Assump-
ció de la Mare de Déu (Les Borges Blanques), 
Transfiguració del Senyor (Juneda), Assumpció 
de la Mare de Déu (Torregrossa), Assumpció de 
la Mare de Déu (Puiggròs) i Sant Blai (La Flores-
ta).

— Mn. Daniel Gómez Fernández, adscrit a les par-
ròquies Assumpció de la Mare de Déu (Les Bor-
ges Blanques), Transfiguració del Senyor (June-
da), Assumpció de la Mare de Déu (Torregrossa), 
Assumpció de la Mare de Déu (Puiggròs) i Sant Blai 
(La Floresta).

— Mn. Manel Serradell, rector de les parròquies 
Assumpció de la Mare de Déu (El Pont de Suert), 
i la resta que formen la Unitat Pastoral.

— P. Ángel María Briñas Gonzalo, O.C.D., rector in 
solidum del Santuari-Parròquia Santa Teresa de 
l’Infant Jesús, de Lleida.

— Mn. Pau Fecheta, membre de l’Equip Pastoral del 
Col·legi Episcopal Mare de Déu de l’Acadèmia.

La Delegació de Catequesi del Bisbat de Lleida, en 
col·laboració amb la Delegació de Pastoral de Jo-
ventut, han preparat per a aquest curs 2017-2018 

un curs bàsic de formació de catequistes. 
  La formació tindrà una durada de dos anys. En el pri-
mer any es tractaran els següents temes: la Paraula 
de Déu, font de la vida i la missió; la professió de la ma-
teixa fe: el credo; la celebració de la fe; i la vida cristia-
na. 
  Les sessions començaran el 17 de setembre i acaba-
ran el 18 de maig i tindran lloc els dissabtes de 10.30 
a 13 h a l’IREL.

— Mn. Francisco José Ribas Fraguero, 
consiliari de l’Hospitalitat de la Ma-
re de Déu de Lourdes de Lleida.

— Mn. Jaume Melcior Servat, consilia -
ri de la Congregació de la Puríssima 
Sang, de Lleida; i de l’Adoració Noc-
turna Femenina Espanyola (ANFE).

— Mn. Mateo Hidalgo Sannicolás, de-
legat diocesà de Missions i Obres Mis-

sionals Pontifícies (OMP).

— Mn. Víctor Manuel Espinosa Oller, capellà de les 
Religioses Carmelites Descalces de Lleida.

— Mn. Josep Maria Escorihuela Pujol, capellà de les 
Religioses Carmelites Descalces de Lleida.

— Mn. Josep Maria Escorihuela Pujol, membre de 
l’Equip de Pastoral de la Salut de l’Hospital Santa 
Maria de Lleida.

— P. Josep Vilarrubias Codina, vicari de la Parròquia 
Sant Antoni Maria Claret de Lleida.

— Sr. Juan Luis Salinas Sánchez, secretari-notari del 
Tribunal Eclesiàstic de Lleida.

— Sr. Manuel Díaz Martos, delegat diocesà d’Apos-
tolat Seglar.

Tanmateix el dia 18 de juliol de 2017, l’Arquebis-
be de Barcelona i Gran Canceller de l’Ateneu Sant 
Pacià, va signar, amb el vistiplau del Bisbe de Lleida, 
el següent nomenament:

— Mn. Manel Mercadé Melé, director en funcions 
de l’Institut Superior de Ciències Religioses de 
Lleida (ISCR-IREL).
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AGENDAAGENDA

◗  Diumenge, 24 de setembre:
— A les 11 h, Eucaristia a la Par ròquia 

de Sant Miquel d’Alcoletge.
— A les 12.30 h, Eucaristia a la Parrò-

quia de la Mercè. Club Esportiu del 
Sord.

◗  Dijous, 28 de setembre:
— A les 19 h, Missa a la Parròquia de 

Sant Pere per celebrar la festa litúrgi-
ca del beat Castelló.

◗  Divendres, 29 de setembre:
— A les 11 h, Missa i posterior ofrena al 

cementiri de Lleida en commemora-
ció dels màrtirs de Lleida.

◗  Diumenge, 1 d’octubre:
— A les 11 h, Eucaristia a la Par rò quia 

de Santa Teresina.
—  A les 12 h, Eucaristia a la Ca te dral.
— A les 18 h, Certamen Marià. Acadè-

mia Mariana.

   

25.  Dilluns (lit. hores: 1a setm.) 
[Esd 1,1-6 / Sl 125 / Lc 8,16-18]. 
Sant Dalmau Moner (1291-1341), 
religiós dominicà, de Santa Coloma 
de Farners (Selva); Mare de Déu de 
la Misericòrdia (Reus); santa Aurè-
lia, vg.

26.  Dimarts [Esd 6,7-8.12b. 
14-20 / Sl 121 / Lc 8,19-21]. Sants 
Cosme i Damià (anomenats els 
sants metges), germans bessons i 
mrs. de Síria, patrons dels metges 
i els farmacèutics.

27.  Dimecres [Esd 9,5-9 / Sl: 
Tb 13,2-4-8 / Lc 9,1-6]. Sant Vicenç 
de Paül (1581-1660), prev. a París, 
fundador dels Paüls (CM, 1625) i co-

fundador de les Filles de la Caritat 
(FC, paüles, 1633); sant Caius o Gai, 
bisbe; sants Adolf i Joan, germans 
mrs.

28.  Dijous [Ag 1,1-8 / Sl 149 / 
Lc 9,7-9]. Sant Venceslau, màrtir 
(935), duc de Bohèmia; sant Llorenç 
Ruiz, pare de família filipí, i com-
panys, màrtirs a Nagasaki (s. XVII). 
Lleida: beat Francesc Castelló i Aleu, 
màrtir.

29.  Divendres [Dn 7,9-10.13-
14 (o bé: Ap 12,7-12a) / Sl 137 / 
Jo 1,47-51]. Sants Arcàngels Mi-
quel (patró dels radiòlegs i els radio-
terapeutes), Gabriel (patró de la ra-
diodifusió i les telecomunicacions) 

i Rafael (o Rafel, patró dels emi-
grants); sant Fratern, bisbe.

30.  Dissabte [Za 2,1-5.10-11a / 
Sl: Jr 31,10-13 / Lc 9,43b-45]. Sant 
Jeroni, prev. i doctor de l’Esglé sia, 
dàlmata, mort a Betlem (420), patró 
dels llibreters, biblistes i traductors; 
santa Sofia, viuda.

OCTUBRE

1.  Diumenge vinent, XXVI de du-
rant 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]. 
Sta. Teresa de l’Infant Jesús (1873-
1897), vg. carmelitana a Lisieux, 
patrona de les missions.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

REFLEXIONS

La pregària 
en el nostre món 

trasbalsat
Estem en una societat convulsa. Cada dia 

ens arriben notícies d’esdeveniments 
nous, potser molt importants, alguns molt 

negatius. I també la nostra vida personal i 
familiar pot estar molt sacsejada. Cal saber 
afrontar aquesta situació, evitant el perill d’es-
perar una època de tranquil·litat que no arriba 
mai. Els cristians creiem en la importància de 
la pregària. Amb vistes a trobar un camí po-
sitiu en la nostra vida precipitada, la pregària 
ofereix dos àmbits. Per una banda, pregar com-
porta reservar una estona més enllà del pro-
cés dels esdeveniments. És pacificar l’esperit i 
trobar-se a un mateix, superar la sensació que 
les responsabilitats i les situacions et pas-
sen per sobre, et superen i t’esclafen. Són els 
moments de retrobar la pau personal, la cons-
ciència d’un mateix, la reconciliació amb la 
manera pròpia de posar-se davant la vida i els 
seus avatars. És la possibilitat de posar cada 
esdeveniment i cada preocupació al seu lloc, 
fent possible la serenor interior i la pau. 

Aquest retrobament amb un mateix es fa en 
un clima de presència de Déu, i aquesta és 
l’altra dimensió de la pregària, que dóna sentit 
a tot. Pregar no és trobar el silenci; és retrobar 
un dia rere l’altre el Déu vivent que Jesús re-
vela, el Déu Pare i Mare que ens estima entra-
nyablement, que estima el nostre món i la gent 
d’avui, també els que són responsables de tan-
tes injustícies i tantes inhumanitats. I aquest 
amor el porta a cridar cada persona, cada grup, 
cada societat, a una vida d’amor, de pau, de dià-
leg, de respecte i atenció als més necessitats. 
La resposta de molts és negativa, i d’aquí en 
surt un món dur i a vegades terrible, però Déu 
és fidel al seu amor i segueix oferint a tots la 
Vida i l’Esperança. Aquest és el clima confiat 
de la pregària cristiana, àmbit de recuperació de 
la pau en el nostre món trasbalsat.

Gaspar Mora
Professor emèrit de la FTC

L a comunitat cristiana de la 
unitat pastoral de les parrò-
quies de la Mare de Déu del 

Pilar i Santa Maria Magdalena de 
Lleida ha organitzat per a aquest 
curs el cicle de formació «Val la 
pena ser cristià?». Es tracta d’un 
programa de deu trobades de for-
mació teològica, espiritual i pas-
toral, amb una periodicitat men-
sual.

E l periodista Lluís Foix serà enguany el mantenidor 
del Certamen Marià que, organitzat per la Pontifí-
cia i Reial Acadèmia Bibliogràfico-Mariana de Llei-

da, arriba a la seva 150a edició. La present tindrà lloc el 
dia 1 d’octubre de 2017, al paranimf de l’Acadèmia Ma-
riana, a les sis de la tarda.

Per a l’edició d’enguany s’ha convidat a participar la imat-
ge de la Mare de Déu de Fàtima del Santuari de Tàrrega, 
amb motiu del centenari de les aparicions a Cova d’Iria.

L’edició 150 del Certamen Marià constarà de vuit pre-
mis literaris, en les modalitats de poesia, treballs d’in-
vestigació, a més de la categoria escolar. També hi haurà 
una categoria audiovisual.

Després de l’aportació del mantenidor es farà l’entrega 
de guardons a les obres premiades. El Certamen també 
comptarà amb la lectura de poemes de Maria Dolores Iribarne, 
Mn. Agustí Bernaus i Rosa Fabregat, amb l’acompanya ment 
musical d’Emma Palau Domingo, com a ofrena a la Verge.

Per acabar la cerimònia, l’Agrupació Coral Oberta de Po-
nent, formada per la Coral Ramon Carnicer (de Penelles) 
i la Coral Sant Joan (de Tàrrega), oferirà un concert a l’au-
ditori de l’Acadèmia Mariana.

La metodologia vol ser contem-
plativa. El programa constarà de 
deu sessions que tindran lloc un 
dissabte de cada mes, de 9 a 
11.30 hores. Concretament se-
ran els dies: 23 de setembre, 21 
d’octubre, 25 de novembre, 23 de 
desembre de 2017 i 27 de gener, 
24 de febrer, 24 de març, 28 d’a-
bril, 19 de maig i 16 de juny de 
2018.

Cicle de formació 
a la unitat pastoral de Santa Maria 

Magdalena i Mare de Déu del Pilar

Certamen Marià 
2017
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E l 2n-Isaïes (Is 40-55) vol ex-
hortar a l’esperança un Poble 
que viu desterrat. El «camí 

del desert» portarà novament el Po-
ble elegit a la Terra Promesa.

Aprofiteu l’ocasió: Cerqueu el Se-
nyor ara que es deixa trobar. Com? 
Que els injustos abandonin els seus 
camins; i els homes malè fics, els 
seus propòsits. 

El canvi ètic neix d’un canvi men-
tal: Els meus pensaments no són 
els vostres, diu el Senyor. Per això 
l’escolta orant de la paraula de Déu 
ens ha de modelar el pensament per 
fer-lo com el seu. 

Des de la presó Pau informa els 
seus fills de Filips de la seva situa-
ció personal. 

D’una banda el meu desig és mo-
rir per estar ja amb Crist, cosa molt 
millor; d’altra banda, pensant en 
vosaltres, veig més necessari que 
continuï vivint. 

Davant això Pau no sap què es-
collir però té ben clar que per a mi 
viure és Crist. 

La paràbola dels treballadors de 
la vinya destaca l’interès del propie-
tari a llogar treballadors per a la se-
va vinya. Surt de bon matí, a mig ma-
tí, a migdia, a mitja tarda i una hora 
abans de pondre’s el sol; dient-los: 
Aneu també vosaltres a treballar a 
la vinya. 

Per a donar els fruits esperats, la 
vinya ha de ser conreada. És respon-
sabilitat de l’Amo i Pare incorporar 
els seus fills a la vinya «de veritat i 
de vida; de santedat i de gràcia; de 
justícia, d’amor i de pau». 

El Pare de tots ens capacita en el 
Fill amb els dons de l’Esperit: així 
el treball a la vinya serà segons el seu 
projecte.

Ser fill conscient és assumir com 
un do la crida a treballar en la vi-
nya; vol dir també fer-ho amb goig 
animant els ara com ara desvagats 
a incorporar-s’hi. 

Bon projecte per al curs que co-
mença!

Mn. José Luis Arín

Treballar a la vinya 
del Senyor és regal 

que Déu ofereix 
a tots els seus fi lls

COMENTARI

◗  Lectura del libro de Isaías (Is 55,6-9)

Buscad al Señor mientras se deja encontrar, invocad-
lo 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 ri-
co en perdón. Porque mis planes no son vuestros pla-
nes, vuestros caminos no son mis caminos —orácu-
lo del Señor—. Cuanto dista el cielo de la tierra, así 
distan mis campos de los vuestros, y mis planes de 
vuestros planes. 

◗  Salmo responsorial (144)

R. Cerca está el Señor de los que lo invocan. 

Día tras día, te bendeciré / y alabaré tu nombre por siem-
pre jamás. / Grande es el Señor, merece toda alaban-
za, / es incalculable su grandeza. R. 

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

El Señor es justo en todos sus caminos, / es bondadoso 
en todas sus acciones. / Cerca está el Señor de los que 
lo invocan, / de los que lo invocan sinceramente. R. 

◗  Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Filipenses (Fil 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 ga-
nancia. Pero, si el vivir esta vida mortal me supone tra-
bajo fructífero, no sé qué escoger. 
  Me encuentro en esta alternativa: por un lado, deseo 
partir para estar con Cristo, que es con mucho lo me-
jor; 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 del santo Evangelio según san Mateo 
(Mt 20,1-16a)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta pa-
rábola: «El reino de los cielos se parece a un propieta-
rio 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 me-
dia 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 di-
jo: “Id también vosotros a mi viña”. Cuando oscureció, 
el dueño dijo al capataz: “Llama a los jornaleros y pá -
gales el jornal, empezando por los últimos y acabando 
por los primeros”. Vinieron los del atardecer y reci bie-
ron un denario cada uno. Cuando llegaron los prime ros, 
pensaban que recibirían más, pero ellos también re-
cibieron un denario cada uno. Al recibirlo se pusieron 
a protestar contra el amo: “Estos últimos han trabaja-
do 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 in-
justicia. ¿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 prime-
ros, últimos».

◗  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 tor-
nin al nostre Déu, tan generós a perdonar. Perquè els 
meus pensaments no són els vostres, i els vostres ca-
mins 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.

◗  Salm responsorial (144)

R. El Senyor és a prop dels qui l’invoquen. 

Us beneiré, Déu meu, dia rere dia, / lloaré per sempre 
el vostre nom. / El Senyor és gran. / No us canseu de 
lloar-lo, / que la seva grandesa no té límits. 

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

Són camins de bondat els del Senyor, / les seves obres 
són obres d’amor. / El Senyor és a prop dels qui l’invo-
quen, / dels qui l’invoquen amb sinceritat. R.

◗  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 in-
comparablement 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 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 si-
gui 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 vos-
altres 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 ho-
ra 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, rondi-
naven i deien al propietari: Aquests darrers han treba-
llat només una hora i els pagues igual que a nosaltres, 
que hem hagut de suportar tot el pes de la jorna da 
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 sóc generós? 
Així els darrers passaran a primers, i els primers, a 
darrers.»

Diumenge XXV de durant l’any


