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PROP DE VOSALTRES

Concrecions per a aquest curs
Benvolguts diocesans:

Anomenem concrecions a les 
coses que volem posar a la 
pràctica a totes les comuni-

tats cristianes de la nostra diòcesi 
durant aquest curs, tercer i últim del 
Pla pastoral que vam proposar el mes 
de setembre de l’any 2016. Ja ho vaig 
comentar a tots els assistents a la 
Festa de l’Enviament que vam cele-
brar el dijous passat a la catedral.

Ara ho deixo per escrit com a infor -
mació per a tothom que s’interessa 
per la nostra diòcesi i com a resum 
de la nostra intervenció oral en aquell 
acte per a tots els responsables, col-
laboradors i voluntaris de les nostres 
comunitats. 

Tots recordeu les línies d’actua ció 
descrites en el Pla pastoral. Durant 
un primer curs vam reflexionar sobre 
la nostra responsabilitat i missió com 
a persones concretes i amb la mirada 
posada en el seguiment de Jesucrist. 
El segon curs ens vam preocupar de 
les parròquies, per transformar-les 
en millors espais d’acollida i d’evange-
lització.

En aquest tercer volem incidir en 
la formació dels agents de pastoral 

regions d’Europa. L’art i la ciència, la 
cultura en general, han tingut sempre 
a persones creients que han sabut 
donar una resposta bona i coherent 
a aquest tipus d’acusacions.

La gran preocupació de la nostra 
diòcesi en aquest moment és poten-
ciar tots els instruments de formació 
al nostre abast. Pretenem que els 
cristians estudiïn més les qüestions 
de la Bíblia, l’ensenyament de l’Es-
glésia, la seva història i les seves 
formulacions morals. Volem elevar 
el nivell cultural de tots els creients, 
que sàpiguen combinar en les seves 
vides la fe i la cultura que els envol-
ta. Que no tinguin por d’afrontar els 
reptes de la ciència i de la tècnica. 
Que tinguin criteris adequats i con-
formes amb l’ensenyament del Se-

a tots els nivells com a resposta més 
eficaç als reptes que l’Església es 
planteja en aquests moments.

Una qüestió prèvia. Quan parlem 
de formació sempre tinc a la ment 
aquella acusació que alguns mitjans 
de la cultura feien a l’Església al se-
gle XIX. Volen als seus fidels amb po-
ca cultura i formació per manipular 
les seves consciències amb més fa-
cilitat. És, sens dubte, una afirmació 
que fereix els cors dels responsa-
bles de l’Església perquè comporten 
una gran dosi de falsetat i manifesta 
molta maldat. Només s’hauria de re-
córrer a la tasca dels monestirs me-
dievals en la transmissió de tota la 
cultura clàssica o a la iniciativa i res-
ponsabilitat de l’Església en la fun-
dació de les universitats en totes les 

nyor, per interpretar, acollir o rebutjar 
plantejaments o idees que circulen al 
seu voltant.

En aquest sentit la diòcesi va crear 
l’IREL com a centre aglutinador de 
la formació inicial i permanent dels 
agents de pastoral; va potenciar la 
creació de cursos i estudis en els di-
ferents moviments apostòlics; va ani-
mar a totes les parròquies a tenir es-
pais de formació; va repetir, per fi, 
a tots els cristians la importància d’es-
tar inscrits o presents en aquests 
àmbits. Durant aquest curs tots ens 
esforçarem per col·laborar en les di-
ferents etapes de la formació. És fo-
namental que tothom que promou 
iniciatives, formula propostes, han 
estat preparats com a experts en els 
diferents sabers puguin fer-les arri-
bar a tots els que esteu col·laborant 
«a peu d’obra» en els distints nivells 
de responsabilitat comunitària. Que 
ningú es queixi de falta de formació. 
Que tots us sentiu orgullosos de po-
der aplicar a la vida diària de les par-
ròquies les propostes reflexionades 
per altres. 

Amb la meva benedicció i afecte. 
† Salvador Giménez Valls

Bisbe de Lleida

NOTÍCIES

Aitona celebra la festivitat de Santa Teresa Jornet

Un any més Aitona va agrair, el 
passat diumenge 26 d’agost, 
la tasca i els valors que apor-

ten a la societat les persones grans 
de la vila amb la tradicional Festa 
d’Homenatge a la Vellesa, coincidint 
amb la festivitat de Santa Teresa Jor-
net. La jornada va aplegar uns 350 
aitonencs i aitonenques de més edat 
en els diversos actes celebrats.

La Festa d’Homenatge a la Vellesa 
va arrencar a les onze del matí amb 
una missa solemne a la capella de la 
residència de les Germanetes, pre -
si dida per l’Excm. i Rvdm. Bisbe de 
Lleida, Salvador Giménez, i amb la 
presència del pare Joan Maria Ma-

yol, rector del Santuari del Monestir 
Montserrat. També hi va assistir l’al-
caldessa d’Aitona, Rosa Pujol i Rosa 
Maria Perelló, vicepresidenta prime-
ra de la Diputació de Lleida, a més de 
les autoritats municipals i les pubi-
lles i hereus de l’any 2017, i l’acom-
panyament musical del Cor Etosca.

Durant l’eucaristia es va venerar la 
relíquia de Sta. Teresa Jornet i es va 
entonar l’himne a la santa. Un cop aca-
bat, va tenir lloc un petit refrigeri per a 
tots els assistents i tot seguit una xer-
rada explicativa a càrrec del P. Joan M. 
Mayol, rector del Santuari de Mont ser -
rat, sobre la «Devoció a la Verge de 
Montserrat al món i les confraries».
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CERCA DE VOSOTROS

Concreciones 
para este curso

Queridos diocesanos:

L lamamos concreciones a lo que queremos po-
ner en práctica todas las comunidades cristia-
nas de nuestra diócesis durante este curso, ter-

cero y último del Plan pastoral que propusimos en 
septiembre del año 2016. Ya lo comenté a todos los 
asistentes en la Fiesta del Envío que celebramos el 
pasado jueves en la catedral.

Ahora lo dejo por escrito como información para 
todos los que se interesan por nuestra diócesis y co-
mo resumen de nuestra intervención oral en aquel 
acto para todos los responsables, colaboradores y 
voluntarios de nuestras comunidades. 

Todos recordáis las líneas de actuación que fue-
ron descritas en el Plan pastoral. Durante un primer 
curso reflexionamos sobre nuestra responsabilidad 
y misión como personas concretas y con la mirada 
puesta en el seguimiento de Jesucristo. En el segun-
do curso nos preocupamos de las parroquias, cómo 
transformarlas en mejores espacios de acogida y de 
evangelización.

En este tercero queremos incidir en la formación 
de los agentes de pastoral a todos los niveles como 
respuesta más eficaz a los retos que la Iglesia se 
plantea en estos momentos.

Una cuestión previa. Cuando hablamos de forma-
ción siempre tengo en la mente aquella acusación 
que algunos medios de la cultura hacían a la Iglesia 
en el siglo XIX. Quieren a sus fieles con poca cultu-
ra y formación para manipular sus conciencias con 
más facilidad. Es, desde luego, una afirmación que 
hiere los corazones de los responsables de la Iglesia 
porque encierra una gran dosis de falsedad y mani-
fiesta mucha maldad. Sólo habría que recurrir a la 
labor de los monasterios medievales en la transmi-
sión de toda la cultura clásica o a la iniciativa y res-
ponsabilidad de la Iglesia en la fundación de las uni-
versidades en todas las regiones de Europa. El arte 
y la ciencia, la cultura en general, han tenido siem-
pre a personas creyentes que han sabido dar buena 
y coherente respuesta a ese tipo de acusaciones.

La gran preocupación de nuestra diócesis en este 
momento es potenciar todos los instrumentos de for-
mación a nuestro alcance. Pretendemos que los cris-
tianos estudien más las cuestiones de la Biblia, la 
enseñanza de la Iglesia, su historia y sus formulacio-
nes morales. Queremos elevar el nivel cultural de to-
dos los creyentes, que sepan combinar en sus vidas 
la fe y la cultura que les envuelve. Que no teman en-
frentarse a los retos de la ciencia y de la técnica. Que 
tengan criterios adecuados y conformes con la ense-
ñanza del Señor, para interpretar, acoger o rechazar 
planteamientos o ideas que circulan a su alrededor.

En ese sentido la diócesis creó el IREL como cen-
tro aglutinador de la formación inicial y permanente 
de los agentes de pastoral; potenció la creación de 
cursos y estudios en los distintos movimientos apos-
tólicos; animó a todas las parroquias a tener espa-
cios de formación; repitió, por fin, a todos los cris-
tianos la importancia de estar inscritos o presentes 
en estos ámbitos. Durante este curso nos vamos a 
esforzar todos para colaborar en las distintas etapas 
de la formación. Es fundamental que todos los que 
promueven iniciativas, formulan propuestas, han si-
do preparados como expertos en los distintos sabe-
res puedan hacerlas llegar a todos los que estáis 
colaborando «a pie de obra» en los diversos niveles 
de responsabilidad comunitaria. Que nadie se que-
je de falta de formación. Que todos os sintáis orgullo-
sos de poder aplicar a la vida diaria de las parroquias 
las propuestas reflexionadas por otros.

Con mi bendición y afecto.
† Salvador Giménez Valls

Obispo de Lleida

550 infants i joves participen 
a les estades «Vacances per Créixer»

Aquest estiu prop de 550 infants i joves en si-
tuació de risc social de 4 a 17 anys parti cipen 
al projecte «Vacances per Créixer» que orga-

nitza la Fundació Verge Blanca. La novetat d’aquest 
any són les activitats de lleure dirigides a adoles-
cents per ajudar-los a adquirir competències socials.

Des de l’any 2012, la Fundació Verge Blanca du-
rant els mesos d’estiu du a terme el projecte «Va-
cances per Créixer» organitzant activitats de lleure 
educatiu per a infants i joves en situació de risc so-
cial. Les colònies, campaments i casals d’estiu són 
espais on els infants poden gaudir d’un temps de 
diversió però també són espais idonis de transmis-
sió de valors, de convivència i de creixement perso-
nal, i és per aquest motiu, que és molt important 
que tots els infants tinguin el dret de participar-hi.

Dintre del projecte «Vacances per Créixer» s’ofe-
reixen diferents casals i colònies adaptats a les 
edats dels participants. Els casals per a infants de 
4 a 12 anys es realitzen a l’Escola Balàfia, al Cep 
Episcopal i a les Borges Blanques. Aquests oferei-
xen un horari extens de 9 a 15 hores amb dinar i 
esmorzar inclòs. Compten amb el finançament de: 
Consell Comarcal de les Garrigues, Diputació de Llei-
da, Fundació Educo, Fundació Probitas, IRPF, Obra 
Social ”la Caixa”, Save the Children, i la col·laboració 
del Banc d’Aliments de Lleida. També s’han realit-
zat unes colònies, a la casa de colònies Montsant 
(Vilaller) que gestiona la Fundació Verge Blanca per 
a 25 infants gràcies al projecte Caixa Proinfància.

La novetat d’enguany són casals d’estiu per a 60 
joves de primer a quart d’ESO on es treballa l’art, 

els esports i l’educació emocional com a eina trans-
formadora. Es porten a terme a l’Acadèmia Ma-
riana però també es fan activitats a fora. A través 
de l’aprenentatge socioemocional es pretén que 
els joves adquireixin competències socials, per-
què puguin viure i conviure amb harmonia i també 
per reduir comportaments no desitjats. Aquest pro-
jecte es realitza conjuntament amb Save the Chil-
dren i gràcies al finançament de l’Obra Social ”la 
Caixa”.

Tots els infants i joves són derivats per entitats 
socials d’Església i pels serveis socials d’atenció 
primària.

El bisbe de Lleida, Salvador Giménez Valls va visi-
tar, el passat 3 d’agost, els casals d’estiu de l’Aca-
dèmia Mariana i de l’Episcopal i va saludar els par-
ticipants i els monitors. El president de la Fundació 
Verge Blanca, Joan Ramon Saura, va acompanyar 
al bisbe Salvador en aquesta visita.

El bisbe va afirmar que «atenem persones i volem 
educar els infants en totes les dimensions, també 
inclou l’espiritualitat» i va afegir «per extensió, tam-
bé atenem les famílies». Per la seva part, el president 
de la Fundació va destacar que «hem començat a tre-
ballar amb adolescents per donar continuïtat a la fei-
na que fem amb els infants».

La Fundació Verge Blanca és una entitat sense 
ànim de lucre, que té com a objectiu el servei a tota 
la societat en el camp concret de l’educació en l’es-
plai, d’infants, adolescents, joves, adults i de la ter-
cera edat, tant des de les accions de voluntariat com 
des de l’àmbit professional.

TWITTER DEL PAPA FRANCESCTWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «Mantenint- 
nos ferms en Déu, que 
ens estima i ens dona 
suport, és possible afron-

tar totes les contrarietats i vicissituds 
de la vida» (30 de juny).

@Pontifex: «Les gràcies de Déu es re-
ben per ser compartides amb els al-
tres» (3 de juliol).

@Pontifex: «Els patiments de tants germans 
i germanes perseguits a causa de l’Evan-
geli són una crida urgent a estar més 
units entre nosaltres cristians» (6 
de juliol).

@Pontifex: «Tu també ets el 
Bon Samarità quan saps des-
cobrir el rostre de Crist en els 
que tens a prop» (11 de juliol).
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Nomenaments al Bisbat de Lleida

La delegació de Missions organitza 
un cicle de formació missionera 

per al curs 2018-2019

Mn. Víctor Manuel Espinosa Oller, 
canceller-secretari general del 
Bisbat de Lleida, certifica que 

a dia 17 d’agost de 2018, el bisbe de 
Lleida, Mons. Salvador Giménez Valls, ha 
signat els següents nomenaments: 

•  Sr. Juan Luis Salinas Sánchez: can-
celler-secretari general del Bisbat de 
Lleida. 

•  Mn. Jaume Pons Bosch: rector in so-
lidum, moderador, de les parròquies 
Mare de Déu del Carme i Sant Joan Baptista de Llei-
da. 

•  Mn. Santiago Mataix Gabaldón: rector de les parrò-
quies d’Aitona, Seròs, la Granja d’Escarp i Massalco-
reig. 

•  Mn. Joan Carles Mandje Bote: rector de les parròquies 
de Bell-lloc i els Alamús. 

•  Mn. Francisco José Ribas Fragero: rector de les par-
ròquies d’Almenar, Alguaire i Vilanova de Segrià. 

•  Mn. Francisco José Ribas Fragero: canonge de la San-
ta Església Catedral de Lleida. 

La Delegació de Missions del Bisbat de Lleida ha progra-
mat per al curs 2018-2019 un cicle de formació de caràc-
ter missioner amb una durada de tres sessions. 

  L’objectiu és facilitar un itinerari formatiu en el qual ajudar a 
despertar la dimensió missionera en la infància, adolescència 
i edat adulta. La Delegació de Mis sions vol donar eines per in-
tegrar fàcilment la Missió en el treball diari amb els diferents 
grups de les parròquies i escoles de la diòcesi. 
  Per inscriure’s només cal enviar un correu a:
  delegaciomissions@gmail.com 
  Per a més informació: 
  http://missionslleida.blogspot.com

•  Mn. Josep Vicent Forner Calpe: rec-
tor de les parròquies d’Alfarràs, Alger-
ri, la Figuera i Castelló de Farfanya. 

•   Mn. José Wilson Marín Castaño: rec-
tor de les parròquies d’Alpicat, Gime-
nells i Pla de la Font.

•  Mn. Luis Antonio Aguirre Abella: rec-
tor de les parròquies de l’Albagés, Cas-
telldans, el Cogul i Aspa. 

•  Mn. Ramon Vila Aloy: adscrit a la Uni-
tat Pastoral de la Mare de Déu del Car-
me i Sant Joan. 

•  Mn. Pere Canals: rector de les parròquies de Corbins 
i Torrelameu (continuant com a rector de Vilanova de 
la Barca i Alcoletge). 

•  Mn. Isidre Charles Armengol: animador de Comuni-
tat de les parròquies de Vilanova de la Barca, Alcolet-
ge, Corbins i Torrelameu. 

•  Mn. Josep Solé Sans: rector in solidum, moderador, de 
les parròquies de les Borges Blanques, Juneda, Puig-
gròs, Torregrossa i la Floresta. 

•  Mn. Francesc Xavier Domènech Jornet: adscrit a la par-
ròquia de la Granja d’Escarp.

REFLEXIONS

AGENDAAGENDA

◗  Diumenge 16. A les 11 h, el bisbe 
Salvador presidirà una missa a Gre-
nyana en el marc de la Festa Major 
de la partida. / A la tarda, el bisbe 
Salvador presidirà la Trobada Mar-
tirial al Mas Claret, situat al terme 
municipal de Ribera d’Ondara, a 
uns set quilòmetres de Cervera, 
en memòria dels màrtirs claretians. 

◗  Dijous 20. Tot el dia, inici de curs 
del Moviment de Vida Creixent a la 
Casa de l’Església-Acadèmia Maria-
na. L’acollida dels grups serà a les 
10 h i s’ha programat una xerrada, 
un treball en grups, una eucaristia, 
un dinar i l’assemblea a la tarda.

◗  Dissabte 22. A les 11 h, eucaristia a 
la presó de Ponent per celebrar la 
Mercè. / A les 20 h, confirmacions 
a Castelldans.

   

17.  Dilluns (lit. hores: 4a setm.) 
[1C 11,17-26.33 / Sl 39 / Lc 7,1-
10]. Sant Robert Belarmino (1542-
1621), bisbe de Càpua i doctor de 
l’Església, cardenal (jesuïta); sant 
Pere d’Arbués, prevere i màrtir a Sa-
ragossa. A Vic, dedicació de la Ca-
tedral.

18.  Dimarts [1C 12,12-14.27-
31a / Sl 99 / Lc 7,11-17]. Sant Jo-
sep de Cupertino (1603-1663), pre-
vere franciscà conventual, patró 
dels astronautes; sant Ferriol, màr-
tir; santa Sofia, màrtir; santa Irene, 
màrtir.

19.  Dimecres [1C 12,31-13,
13 / Sl 32 / Lc 7,31-35]. Sant Gener 
(Jenaro), bisbe de Benevent i mr. a 

Nàpols (s. IV).  Sant Feliu de Llobre-
gat: santa Maria de Cervelló, verge, 
mercedària.

20.  Dijous [1C 15,1-11 / Sl 
117 / Lc 7,36-50]. Sants Andreu 
Kim Taegon, prevere, Pau Chong Ha-
sang i companys, màrtirs a Corea 
(1839, 1846 i 1866); sant Eusta-
qui, l’esposa Teopista i els fills, màr-
tirs; santa Càndia o Càndida, verge 
i màrtir.

21.  Divendres [Ef 4,1-7.11-
13 / Sl 18 / Mt 9,9-13]. Sant Mateu, 
apòstol i evangelista, de Cafarnaüm, 
fill d’Alfeu i excobrador d’impostos, 
venerat a Salerno, patró dels ban-
quers. Dedicació a la Catedral de 
Girona (1038) a Santa Maria; san-

ta Ifigènia, verge; santa Celina, ver-
ge.

22.  Dissabte [1C 15,35-37.
42-49 / Sl 55 / Lc 8,4-15].  Urgell: 
beats Josep Batalla i Parramon, 
prev., i companys, mrs.; sant Mauri-
ci (o Mori), venerat a Suïssa, i altres 
companys, mrs.; santa Digna, vg. i 
mr.; sant Fèlix IV, papa (526-530).

23.  Diumenge vinent, XXV de 
durant l’any (lit. hores: 1a setm.) [Sa 
2,12.17-20 / Sl 53 / Jm 3,16-4,3 / 
Mc 9,30-37]. Sant Pius de Pietrel-
cina (pare Pio), prevere caputxí; san-
ta Tecla, verge i màrtir, associada 
a sant Pau, venerada a Selèucia i 
patrona de Tarragona; sant Andreu, 
màrtir.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

UN MAR D’EMOCIONS

L’amistat, 
la mútua 

benvolença (I)

L ’amistat és un sagrat vincle 
entre dos éssers humans, 
una corda invisible que els 

uneix estretament. És un jo que 
s’obre a tu per revelar-li els se-
crets més íntims; és un tu que s’o-
bre a un jo, per comunicar-li la 
seva esfera privada. 
  No valdria la pena viure aques-
ta vida sense amics. Els necessi-
tem perquè som vulnerables, 
perquè no som déus, perquè ex-
perimentem la incertesa, la por, 
la fragilitat i necessitem consol, 
ajuda i suport; però també perquè 
sentim la necessitat de comu-
nicar allò que ens commou i ens 
alegra, allò que ens entusiasma 
i que cerquem des del fons de l’à -
nima. 
  L’arrel de l’amistat és la comu -
nicació; una comunicació que 
flueix en dos sentits, que traves-
sa l’espessa capa de prejudicis i 
de complexos que els éssers hu-
mans edifiquem amb obstinació. 
És l’àcid que dissol les aspreses 
i les punxes de la vida quotidiana, 
aquells grumolls que fan de mal 
digerir.

Francesc Torralba
Doctor en Teologia
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◗  Lectura del llibre d’Isaïes (Is 50,5-9a)

El Senyor Déu m’ha parlat a cau d’orella i jo no 
m’he resistit ni m’he fet enrere: he parat l’esquena 
als qui m’assotaven i les galtes als qui m’arranca-
ven la barba; no he amagat la cara davant d’ofen-
ses i escopinades. El Senyor Déu m’ajuda: per això 
no em dono per vençut: per això paro com una ro-
ca la cara i sé que no quedaré avergonyit. Tinc al 
meu costat el jutge que em declara innocent. Qui 
vol pledejar amb mi? Compareguem plegats. Qui vol 
ser el meu acusador? Que se m’acosti. Déu, el Se-
nyor, em defensa: qui em podrà condemnar?

◗  Salm responsorial (114)

R.  Continuaré caminant entre els qui viuen, a la pre-
sència del Senyor.

Estimo de tot cor el Senyor: / el Senyor ha escol-
tat la meva súplica, / ha escoltat el meu clam així 
que l’invocava. R.

M’envoltaven els llaços de la mort, / tenia davant 
meu els seus paranys, / i dintre meu l’angoixa i el 
neguit. / Vaig invocar el nom del Senyor: / «Ah, Se-
nyor, salveu-me la vida.» R.

El Senyor és just i benigne, / el nostre Déu sap 
compadir. / El Senyor salvaguarda els senzills, / jo 
era feble i m’ha salvat. R.

Ha alliberat de la mort la meva vida, / els meus 
ulls, de negar-se en el plor, / els meus peus, de do-
nar un pas en fals. / Continuaré caminant entre 
els qui viuen, / a la presència del Senyor. R.

◗  Lectura de la carta de sant Jaume 
(Jm 2,14-18)

Germans meus, si algú deia que té fe i no ho de-
mostrava amb les obres, de què serviria? A un 
home així, la fe el podrà salvar? Suposem que al-
gun dels nostres germans o germanes no tingués 
ni vestits ni l’aliment de cada dia, i algú de vosal-
tres li digués: «Ves-te’n en pau, abriga’t bé i ali-
menta’t», però no li donés res del que necessita, 
quin profit li faria? Doncs, amb la fe passa igual: 
si no hi ha obres, la fe tota sola és morta. Tu dius 
que tens la fe, jo tinc les obres. Doncs bé, si pots, 
demostra’m, sense les obres, que tens fe, que jo, 
amb les obres, et demostraré la meva fe.

◗  Lectura de l’evangeli segons sant Marc 
(Mc 8,27-35)

En aquell temps, Jesús, amb els seus d eixebles, 
se n’anà als poblets de Cesarea de Felip, i pel ca-
mí preguntava als seus deixebles: «Qui diuen la 
gent, que sóc jo?» Ells li respongueren: «Uns diuen 
que sou Joan Baptista, d’altres, que sou Elies, 
d’altres, que sou algun dels profetes.» Llavors els 
preguntà: «I vosaltres, qui dieu que sóc?» Pere li 
respon: «Vós sou el Messies.» Ell els prohi bí se-
verament que ho diguessin a ningú. I començà 
a instruir-los dient: «El Fill de l’home ha de patir 
molt: els notables, els grans sacerdots i els mes-
tres de la Llei l’han de rebutjar, ha de ser mort, 
i al cap de tres dies ressuscitarà.» I els ho deia 
amb tota claredat. Pere, pensant fer-li un favor, 
es posà a contradir-lo. Però Jesús es girà, renyà 
Pere davant els deixebles i li digué: «Fuig d’aquí, 
Satanàs! No penses com Déu, sinó com els ho-
mes.» Després cridà la gent i els seus deixebles 
i els digué: «Si algú vol venir amb mi, que es ne-
gui ell mateix, que prengui la seva creu i m’a-
companyi. Qui vulgui salvar la seva vida la perdrà, 
però el qui la perdi per mi i per l’evangeli, la sal-
varà.»

◗  Lectura del libro de Isaías (Is 50,5-9a)

El Se ñor Dios me abrió el oído; yo no resistí ni me 
eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me gol-
peaban, la mejilla a los que mesaban mi barba; 
no escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El 
Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ul-
trajes; por eso endurecí el rostro como pedernal, 
sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defen-
sor está cerca, ¿quién pleiteará contra mí? Com-
parezcamos juntos, ¿quién me acusará? Que se 
acerque. Mirad, el Señor Dios me ayuda, ¿quién 
me condenará?

◗  Salmo responsorial (114)

R.  Caminaré en presencia del Señor en el país 
de los vivos. 

Amo al Señor, porque escucha / mi voz suplican-
te, / porque inclina su oído hacia mí / el día que 
lo invoco. R. 

Me envolvían redes de muerte, / me alcanzaron 
los lazos del abismo, / caí en tristeza y angustia. / 
Invoqué el nombre del Señor: / «Señor, salva mi 
vida». R. 

El Señor es benigno y justo, / nuestro Dios es com-
pasivo; / el Señor guarda a los sencillos: / estan-
do yo sin fuerzas, me salvó. R. 

Arrancó mi alma de la muerte, / mis ojos de las lá-
grimas, / mis pies de la caída. / Caminaré en pre-
sencia del Señor / en el país de los vivos. R. 

◗  Lectura de la carta del apóstol Santiago 
(Sant 2,14-18)

¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que 
tiene fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvar-
lo esa fe? 
  Si un hermano o una hermana andan desnu-
dos y faltos del alimento diario y uno de vosotros 
les dice: «Id en paz, abrigaos y saciaos», pero 
no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué 
sirve? Así es también la fe: si no tiene obras, es-
tá muerta por dentro. Pero alguno dirá: «Tú tie-
nes fe y yo tengo obras, muéstrame esa fe tuya 
sin las obras, y yo con mis obras te mostraré la 
fe.»

◗  Lectura de santo Evangelio según san Marcos 
(Mc 8,27-35)

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigie-
ron a las aldeas de Cesarea de Filipo; por el cami-
no preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice la gente 
que soy yo?». Ellos le contestaron: «Unos, Juan el 
Bautista; otros, Elías, y otros, uno de los profetas». 
Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que 
soy?». Tomando la palabra Pedro le dijo: «Tú eres 
el Mesías». Y les conminó a que no hablaran a na-
die acerca de esto. Y empezó a instruirlos: «El Hijo 
del hombre tiene que padecer mucho, ser reproba-
do por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas 
ser ejecutado y resucitar a los tres días». Se lo expli-
caba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó 
aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, 
mirando a los discípulos, increpó a Pedro: «¡Ponte 
detrás de mí, Satanás! ¡Tú piensas como los hom-
bres, no como Dios!». Y llamando a la gente y a 
sus discípulos les dijo: «Si alguno quiere venir en 
pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz 
y me siga. Porque, quien quiera salvar su vida, la 
perderá; pero el que pierda su vida por mí y por el 
Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un 
hombre ganar el mundo entero y perder su alma?».

Diumenge XXIV de durant l’any (B)

E l llibre d’Isaïes al cp. 50 presenta el 3r 
Càntic del Servent del Senyor que, tot i 
no emprar la paraula «profeta», sí narra 

una vocació profètica amb els elements cons-
titutius de la seva experiència: 

a)  Vocació per a la paraula: El Senyor m’ha 
donat una llengua que convenç. Però no-
més qui escolta el Senyor pot esdevenir 
el seu missatger. Per això primer em des-
vetlla l’oïda perquè l’escolti. 

b)  Sofriments en la missió: Jo no m’he re-
sistit ni m’he fet enrere. La missió pro-
fètica és molt exigent i cal que el cridat 
per Déu no s’hi resisteixi. 

c)  Confiança en el Senyor que m’ajuda i per 
això no em dono per vençut. Enmig d’o-
fenses i escopinades el profeta experi-
menta l’ajut del Senyor, més fort que el 
dolor.

El cor de la carta de sant Jaume és clar: Si 
no hi ha obres, la fe tota sola és morta. De-
mostra’m —sense les obres— que tens fe; 
jo, amb les obres, et demostraré la meva fe. 

Sovint s’ha contraposat aquest criteri amb 
la doctrina paulina de la justificació per la fe: 
Per la fe en Jesucrist, Déu dona la seva justícia 
a tots els qui creuen (Rm 3,22). Ningú no pot 
ser just per haver complert les obres que ma-
na la Llei sinó només per creure en Jesucrist 
(Ga 2,16). 

Però també en sant Pau la fe és operativa. 
Lloa la fe dinàmica dels tessalonicencs (1Te 
1,1) i diu ben clar que només compta la fe que 
actua per l’amor (Ga 5,6b). 

Tots dos tenen interlocutors diferents: Pau 
s’encara als judaïtzants que, amb les obres, 
pensen merèixer-se la justificació; Jaume cor-
regeix els qui no es mostren disposats a mos-
trar amb fets la fe que diuen tenir. 

La confessió de fe de Pere en Jesús com a 
Messies marca el centre de l’evangeli de Mc. 
La pregunta (Qui diuen la gent que sóc jo?) pre-
para la que de debò importa: I vosaltres, qui 
dieu que sóc jo?

Pere sembla curat de ceguesa confessant: 
Vós —Jesús— sou el Messies. Però quin «ti-
pus» de Messies? 

Jesús reprendrà durament Pere dient-li Sata-
nàs per la seva postura temptadora de rebuig 
al Camí de Creu. Literalment Jesús li diu: Posa’t 
darrere meu. Perquè aquí hi ha l’essència del 
deixeble: seguir les petjades de Jesús que és 
qui marca el camí a seguir. 

 Mn. José Luis Arín

Només compta la fe 
que actua per amor

COMENTARI


