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PROP DE VOSALTRES

«

NOTÍCIES

El Vicari general i el Vicari episcopal
Mn. Lluís Sallán Abizanda, nou vicari general 

i Mn. Jaume Pedrós Solé, nou vicari episco-
pal per al Clergat, van prendre possessió 

dels respectius càrrecs el passat 2 de setembre en 
un acte senzill a les dependències de la Cúria.

Durant l’acte, el bisbe Salvador va agrair la tasca 
desenvolupada els tres últims anys pel vicari general 
sortint, Mn. Josep Anton Jové, i va donar la benvin-
guda als dos vicaris nous. A continuació, Mn. Jové 
també va donar les gràcies i va afirmar que «m’agra-
daria que la gent que hagi vingut a la Cúria s’hagi 
sentit acollida, escoltada, servida i estimada».

Després, Mn. Lluís Sallán va fer el jurament i la pro-
fessió de fe com a nou vicari general i el Bisbe va lle-
gir el nomenament i li va entregar. Seguidament va fer 
el mateix Mn. Jaume Pedrós com a vicari episcopal 
per al Clergat. El secretari general, Juan Luis Salinas, 
va llegir l’acta de Constitució del Nou Consell Episco-

pal format pel Bisbe, els dos vicaris i també per ell 
mateix que actuarà com a secretari de les reunions. 
Ambdós vicaris van voler dir unes paraules: Mn. Sa-
llán va destacar quatre paraules: «agraïment, sius-
plau, perdó i acompanyament»; mentre que Mn. Pe-
drós va afirmar que «desitjo que els preveres ens 
sentim com una família que es té confiança i que to-
tes les parròquies tinguin un equip parroquial perquè 
puguem estar al servei de l’Evangeli i seguir essent 
Església en sortida».

Mn. Lluís Sallán (1947, San Esteban de Litera) és 
també rector de les parròquies de Cappont, dele-
gat diocesà d’Ensenyament, professor de l’IREL i de 
l’ISCREB de Barcelona, i arxiprest de l’Arxiprestat Seu 
Vella. Entre d’altres càrrecs, fou director de l’Episco-
pal entre 1997 i 2003.

Mn. Pedrós (1943, Artesa de Segre) és rector de 
Sant Pere, canonge de la Catedral, membre del Col-

legi de Consultors, professor de l’IREL i director de la 
Casa Sacerdotal. És consiliari de diversos movi-
ments.

Jornada del Migrant i del Refugiat
Benvolguts diocesans:

No es tracta només de migrants» és el le-
ma d’aquesta Jornada per a l’any 2019. 
Aquest any se celebra amb una novetat: 

la Santa Seu feia públic el passat mes de novem-
bre la decisió de canviar de gener a l’últim diumen-
ge de setembre la Jornada, responent a la petició 
de diverses Conferències Episcopals. Serà, doncs, 
el diumenge 29. Veureu moltes referències en els 
mitjans de comunicació social perquè totes les 
diòcesis faran per a aquest dia l’anunci sobre 
una realitat tan preocupant i que a tots commou 
per l’enorme quantitat de vides humanes que es-
tan en joc.

A la nostra diòcesi hem avançat aquesta Jor-
nada al diumenge, 22 de setembre. Els respon-
sables han considerat la coincidència amb la Fi-
ra de Sant Miquel i han preferit canviar de data 
per donar-li més importància i perquè el contingut 
del seu missatge arribi nítid a la consciència de tots, 
creients o no. Han organitzat una missa a la parrò-
quia del Carme a les 10 hores i després han pre-
vist un Festival al col·legi Sagrada Família.

La data és diferent però l’objectiu és el mateix: 
sensibilitzar sobre l’acollida als migrants i refugiats 
que «no són un perill sinó una ajuda que ens en-
riqueix» com recorden els bisbes de la Comissió 
Episcopal de Migracions en el seu missatge per a 
aquesta Jornada. També reclamen al seu escrit 

que es tractin d’eradicar i prevenir situacions de 
vulnerabilitat o la desatenció dels drets humans.

Com tots els grans temes que afecten l’ésser 
humà i la societat en el seu conjunt tenen ramifi-
cacions múltiples i les solucions són molt comple-
xes. La nostra atenció no pretén simplificar la si-
tuació ni banalitzar el drama que viuen diàriament 
molts germans nostres. Amb aquestes línies no-
més vull aconseguir una reflexió més propera a 
l’Evangeli i una implicació de tot cristià en la recer-
ca de solucions globals i fraternals. No podem que-
dar-nos limitats a rebre les informacions que ens 
ofereixen els mitjans. Han estat molt intenses en 
els últims mesos. Cada dia teníem com a notícia 
principal unes morts al mar, unes màfies que trac-
ten com a mercaderia als éssers humans, les per-
sones d’uns vaixells que pretenen ajudar i, en al-
guns casos, ho aconsegueixen, els governs que 

volen que es compleixin les lleis i ometen l’ajuda 
necessària per salvar vides, els periodistes i els 
estudiosos del tema que analitzen i conformen 
l’opinió pública, la ideologització d’aquesta tràgi-
ca situació que permet que els diferents grups 
socials es llancin invectives, com pedres al cap-
davant dels oponents, produint afegits enfronta-
ments segons la posició ideològica o partidista 
de cadascú. I nosaltres produint comentaris i dic-
tant solucions mentre tranquil·lament prenem ca-
fè a la barra d’un bar.

Els cristians observem la complexitat d’aquests 
grans problemes humans però necessitem actuar 
amb criteris evangèlics. Aquests neixen tots ells 
de les paraules i de les actituds que manifesta Je-
sús de Natzaret.

Vull acabar el meu comentari amb unes paraules 
del papa Francesc en el seu Missatge per a aques-
ta ocasió glossant el lema, que es repeteix, i afegint 
altres frases que condicionen i contrasten la nostra 
pròpia actitud: No es tracta només de migrants, 
es tracta de les nostres pors; ...es tracta de la ca-
ritat; ...es tracta de la nostra humanitat; ...es trac-
ta de no excloure ningú; ...es tracta de posar els 
últims en primer lloc; ...es tracta de la persona en 
la seva totalitat, de totes les persones; ...es trac-
ta de construir la ciutat de Déu i de l’home.

Amb la meva benedicció i afecte.
† Salvador Giménez Valls

Bisbe de Lleida
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CERCA DE VOSOTROS Beat Francesc Castelló, 
un jove fi del a Crist

Trobada catalana de Mans Unides 
a Montserrat el 5 d’octubre

F rancesc Castelló, un jove fidel a Crist» és el 
títol de l’exposició permanent que es pot vi-
sitar al primer pis de la parròquia de Sant Pe-

re de Lleida a petició prèvia per donar a conèixer la 
seva vida. Una bona mostra per conèixer qui va ser 
el beat Francesc tot i que és desconegut per bona 
part dels lleidatans i lleidatanes. Enguany farà deu 
anys de la seva inauguració.

Es tracta d’una exposició organitzada per la Co-
missió procanonització del beat Francesc Castelló, 
per les germanes i família del beat i també per la 
pròpia parròquia de Sant Pere. Els visitants hi po-
den trobar l’explicació de la seva vida a partir d’uns 
panells i unes fotografies, així com el dia de la se-
va beatificació, algunes de les seves pertinences 
com roba, llibres o títols, publicacions sobre la se-
va persona, així com les cartes que va escriure 
abans de ser executat, entre d’altres. Precisament 
aquestes missives s’han publicat en un tríptic (en 
diferents idiomes) juntament amb la seva biogra-

Les delegacions de Mans 
Unides de Catalunya han or-
ganitzat una trobada a Mont-

serrat el proper dissabte 5 d’oc-
tubre per celebrar el seu 60è 
aniversari.

S’han preparat una sèrie d’ac-
tivitats com l’arribada a la Santa 
Muntanya, a les 11 hores, per as-

sistir després a una conferència. 
Posteriorment, a les 13.15 hores 
tindrà lloc l’eucaristia concele-
brada pels arquebisbes i bisbes 
que acompanyin els voluntaris 
en aquesta jornada festiva. A les 
14.30 hores s’ha previst el dinar.

Des de Lleida organitzen un au-
tocar per facilitar la participació 

de les persones interessades 
que tenen l’opció de portar-se el 
dinar de casa o dinar al restaurant. 
Si només volen utilitzar el trans-
port el preu és de 17 euros. En 
cas de quedar-se a dinar al res-
taurant i fer ús de l’autocar s’ha 
de pagar 37 euros. L’horari de sor-
tida és a les 8 hores des de l’A-
vinguda Madrid (a l’altura del Bar 
Snoopy) i a les 18 hores els ac-
tes es donaran per acabats i es-
tà prevista la tornada. Les reser-
ves s’han de fer a la delegació 
de Mans Unides (Av. Blondel 11, 
2n) o bé als telèfons 973 269 
104 o 620 860 257. La missió 
de Mans Unides continua essent 
lluitar contra la pobresa, la fam, 
la nutrició deficient, la malaltia i 
les carències en l’àmbit educa-
tiu.

fia i una oració que el visitant pot emportar-se a 
casa.

La festa litúrgica del Beat Castelló se celebra el 
proper 28 de setembre i, enguany, només es farà 
l’acte al cementiri de Lleida. A les 11 del matí s’ha 
previst l’eucaristia a la capella del cementiri i, se-
guidament, es farà la pregària i l’ofrena floral a la 
Fossa Comuna dels Màrtirs de Lleida. Durant to-
ta la jornada es podrà visitar l’exposició del beat a 
l’església de Sant Pere.

Jornada del 
Migrante 

y del Refugiado
Queridos diocesanos:

No se trata sólo de migrantes» es el lema de 
esta Jornada para el año 2019. Este año se 
celebra con una novedad: la Santa Sede hacía 

público el pasado mes de noviembre la decisión de 
cambiar de enero al último domingo de septiembre 
la Jornada, respondiendo a la petición de varias Con-
ferencias Episcopales. Será, pues, el domingo 29. Ve-
réis muchas referencias en los medios de comu-
nicación social porque todas las diócesis harán para 
ese día el anuncio sobre una realidad tan preocupan-
te y que a todos conmueve por la enorme cantidad de 
vidas humanas que están en juego.

En nuestra diócesis hemos adelantado esta Jorna-
da al domingo, 22 de septiembre. Los responsables 
han considerado la coincidencia con la Feria de San 
Miguel y han preferido cambiar de fecha para darle 
mayor importancia y para que el contenido de su men-
saje llegue nítido a la conciencia de todos, creyentes 
o no. Han organizado una misa en la parroquia del 
Carmen a las 10 horas y después un Festival en el 
colegio Sagrada Familia. 

La fecha es distinta pero el objetivo es el mismo: 
sensibilizar sobre la acogida a los migrantes y refugia-
dos que «no son un peligro sino una ayuda que nos en-
riquece» como recuerdan los obispos de la Comisión 
Episcopal de Migraciones en su mensaje para esta 
Jornada. También reclaman en su escrito que se traten 
de erradicar y prevenir situaciones de vulnerabilidad 
o la desatención de los derechos humanos.

Como todos los grandes temas que afectan al ser 
humano y a la sociedad en su conjunto tienen ramifi-
caciones múltiples y las soluciones son muy complejas. 
Nuestra atención no pretende simplificar la situa-
ción ni banalizar el drama que viven a diario muchos 
hermanos nuestros. Con estas líneas sólo quiero con-
seguir una reflexión más cercana al Evangelio y una 
implicación de todo cristiano en la búsqueda de solu-
ciones globales y fraternas. No podemos quedarnos 
limitados a recibir las informaciones que nos ofrecen 
los medios. Han sido muy intensos en los últimos 
meses. Cada día teníamos como noticia principal 
unas muertes en el mar, unas mafias que tratan co-
mo mercancía a los seres humanos, las gentes de 
unos barcos que pretenden ayudar y, en algunos ca-
sos, lo consiguen, los gobiernos que quieren que se 
cumplan las leyes y omiten la ayuda necesaria para 
salvar vidas, los periodistas y los estudiosos del te-
ma que analizan y conforman la opinión pública, la 
ideologización de esta trágica situación que permite 
que los distintos grupos sociales se lancen invecti-
vas, como piedras a la cabeza de los oponentes, pro-
duciendo añadidos enfrentamientos según la posición 
ideológica o partidista de cada cual. Y nosotros pro-
duciendo comentarios y dictando soluciones mientras 
tranquilamente tomamos café en la barra de un bar.

Los cristianos observamos la complejidad de estos 
grandes problemas humanos pero necesitamos ac-
tuar con criterios evangélicos. Estos nacen todos ellos 
de las palabras y de las actitudes que manifiesta Je-
sús de Nazaret.

Quiero acabar mi comentario con unas palabras del 
papa Francisco en su Mensaje para esta ocasión glo-
sando el lema, que se repite, y añadiendo otras frases 
que condicionan y contrastan nuestra propia actitud: No 
se trata sólo de migrantes, se trata de nuestros mie-
dos; …se trata de la caridad; …se trata de nuestra hu-
manidad; …se trata de no excluir a nadie; …se trata 
de poner a los últimos en primer lugar; …se trata de la 
persona en su totalidad, de todas las personas; …se 
trata de construir la ciudad de Dios y del hombre.

Con mi bendición y afecto.

† Salvador Giménez Valls
Obispo de Lleida

TWITTER DEL PAPA FRANCESCTWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «Contemplar 
a Maria ens permet diri-
gir la mirada cap a tantes 
dones, mares i àvies que, 

amb sacrifici i discreció, abnega ció i 
esforç, plasmen el present i teixeixen 
els somnis del demà» (2 de juny).

@Pontifex: «Déu estima amb amor de 
Pare. Cada vida, cadascú de nosal-
tres li pertany» (2 de juny).

@Pontifex: «Estimats pares, ajudeu 
els vostres fills a descobrir l’amor de 
Jesús! Això els farà forts i valents» 
(2 de juny).

@Pontifex: «Caminem junts, deixant 
que l’Evangeli sigui el llevat 
capaç d’impregnar-ho tot 
i de donar als nostres 
pobles la joia de la sal-
vació!» (2 de juny).

«
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AGENDAAGENDA

◗  Dimarts, 24 de setembre. A les 11 h, 
Missa a la presó presidida pel bisbe 
Salvador. / A les 19.30 h, inauguració 
del curs dels Salesians Sant Jordi-PES 
Lleida. / A les 20 h, Missa a la parrò-
quia de la Mercè.

◗  Divendres, 27 de setembre. A les 19 h, 
Missa a la parròquia del Santíssim Sal-
vador de Pardinyes presidida pel bisbe 
Salvador per commemorar la festa de 
Sant Vicenç de Paúl. Organitzen les Fi-
lles de la Caritat.

◗  Dissabte, 28 de setembre. A les 11 h, 
Missa a la capella del cementiri en la 
festa del beat Francesc Castelló i poste-
rior ofrena floral a la fossa comuna.

   

23.  Dilluns (lit. hores: 1a setm.) 
[Esd 1,1-6 / Sl 125 / Lc 8,16-18]. Sant 
Pius de Pietrelcina (pare Pio), prev. ca-
putxí; santa Tecla, vg. i mr., associa-
da a sant Pau, venerada a Selèucida 
i patrona de Tarragona; sant Andreu, 
mr.

24.  Dimarts [Esd 6,7-8.12b.14-
20 / Sl 121 / Lc 8,19-21]. Sant Feliu 
de Llobregat:  Mare de Déu de la Mer-
cè (s. XIII), patrona principal de l’arxi-
diòcesi i de la província eclesiàstica 
de Barcelona.

25.  Dimecres [Esd 9,5-9 / Sl: Tb 
13,2-8 / Lc 9,1-6]. Mare de Déu de la 

Misericòrdia; sant Dalmau Moner 
(1291-1341), rel. dominicà, de Santa 
Coloma de Farners (Selva).

26.  Dijous [Ag 1,1-8 / Sl 149 / Lc 
9,7-9]. Sant Cosme i sant Damià (ano-
menats els sants metges), germans 
mrs. de Síria, patrons dels metges i 
dels farmacèutics; sant Nil, abat.

27.  Divendres [Ag 2,1b-10 / Sl 
42 / Lc 9,18-22]. Sant Vicenç de Paül 
(1581-1660), prev. a París, fund. Paüls 
(CM, 1625) i cofund. Filles de la Cari-
tat (FC, paüles, 1633).

28.  Dissabte [Za 2,1-5.10-11a / 
Sl: Jr 31,10-13 / Lc 9,43b-45]. Sant 

Venceslau, mr. (935), duc de Bohè-
mia; sant Llorenç Ruiz, pare de famí-
lia filipí, i companys, mrs. a Nagasa-
ki (s. XVII); Lleida:  Beat Francesc 
Castelló i Aleu, mr.

29.  Diumenge vinent, XXVI de 
durant l’any (lit. hores: 2a setm.) [Am 
6,1a.4-7 / Sl 145 / 1Tm 6,11-16 / 
Lc 16,19-31]. Els Sants Arcàngels 
Miquel (patró dels radiòlegs i els 
radio terapeutes), Gabriel (patró de 
la radiodifusió i les telecomunica -
cions) i Rafael (o Rafel, patró dels emi-
grants); sant Fratern, bisbe; santa Gu-
dèlia.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

Exigències radicals 
de l’Evangeli

L ’Evangeli de Jesús té exigències molt 
radicals. «Estimeu els vostres enemics, 
pregueu pels qui us persegueixen» (Mt 

5,44); «si algú ve amb mi i no m’estima més 
que el pare i la mare, la dona i els fills... no 
pot ser deixeble meu» (Lc 14,26). Davant 
d’aquestes radicalitats ens preguntem so-
vint si és possible viure així; al fons, signifi-
ca preguntar-nos què volen dir, exactament, 
les paraules tan radicals de Jesús i com cal 
entendre-les.

Recordem un passatge evangèlic: «L’ho-
me bo, del bon tresor del seu cor, en treu la 
bondat, i l’home dolent, del seu tresor do-
lent, en treu el mal» (Lc 6,45). Aquí hi ha un 
ensenyament decisiu: el que importa d’una 
persona és el seu cor. El cor és el nucli de 
la seva vida, les actituds més radicals que 
orienten totes les seves actuacions: la jus-
tícia, la generositat, la castedat, la confian-
ça en Déu, l’amor. D’aquestes actituds, que 
són el cor de la persona, en surten els ac-
tes concrets, que poden tenir moltes pos-
sibilitats. Fins i tot pot ser que una actitud 
d’amor generós es manifesti amb decisions 
distintes, fins i tot contràries, segons les cir-
cumstàncies. Aquí hi ha el nucli del tema: Je-
sús parla de les actituds, per això el seu llen-
guatge és tan radical. Ell parla de l’actitud 
de justícia, de pau, de pobresa, d’amor. No es 
pot entregar el cor a una mica de justícia, o 
de pobresa, sinó a la justícia i l’amor. A vega-
des parla d’accions concretes, per exemple 
quan diu: «Si algú et pega a la galta dreta, 
para-li també l’altra» (Mt 5,39); però tampoc 
aquí dona normes de conducta pràctica; exa-
gera l’acció concreta per subratllar la impor-
tància de l’actitud de perdó i de no violència 
ni venjança.

A l’arrel hi ha el seu missatge: Déu us es-
tima i us crida a la vida, i veu el cor de tots. 
Del cor bo en surt una vida bona i del cor do-
lent, una vida dolenta. En aquesta realitat ri-
ca i profunda de cada persona té lloc el mis-
teri del diàleg amorós de Déu que crida a la 
vida i la resposta de cada persona humana 
que té lloc en tota la seva manera de viure. 

Mn. Gaspar Mora
Professor emèrit de la FTC

REFLEXIONSTot a punt per a les Festes de la 
Mare de Déu de l’Acadèmia

Ja està tot preparant per a les 
Festes de la Mare de Déu de 
l’Acadèmia que comencen el 

dilluns 30 de setembre i s’allarguen 
fins al diumenge 6 d’octubre, dia 
principal de les celebracions amb 
una Missa i el Certamen Marià.

Enguany, la mantenidora és la 
periodista de la Franja, Maria Pau 
Huguet, i és membre de la Confra-
ria de la Mare de Déu de la Cabe-
za de Vila-sana, imatge a qui està 
dedicat el certamen. Cal recordar 
que el passat 30 d’abril, el bisbe 
Salvador va decretar que les cele-
bracions de la Verge Blanca de l’A-
cadèmia se celebrin el diumenge 
següent al 2 d’octubre, dia de la se-
va festivitat litúrgica, quan aques-
ta no coincideixi en diumenge. 

Cal recordar que la Pontifícia i 
Reial Acadèmia Bibliogràfico-Ma-
riana de Lleida va ser fundada l’any 
1862. La imatge que presideix el 
seu oratori, coneguda com la Ver-
ge Blanca de l’Acadèmia, és la pa-

Tots els actes se celebren a l’oratori o al Para-
nimf de l’Acadèmia, a excepció de la Missa del 
diumenge a la Catedral.

Dilluns, 30 de setembre:
—A les 18.30 h, Res del rosari
— A les 19 h, Eucaristia amb cants de la coral «Cants i 

rialles» de Cappont 

Dimarts, 1 d’octubre:
— A les 18.30 h, Res del rosari
— A les 19 h, Eucaristia amb cants de la coral 

«Llum de Veus» de Pardinyes

Dimecres, 2 d’octubre. Festa de la Mare de Déu 
de l’Acadèmia:
— Durant tot el dia es farà l’ofrena popular de flors 

a Maria

trona de la ciutat de Lleida per pe-
tició popular des del 1946. La fina-
litat de l’Acadèmia és la d’honorar 
la Mare de Déu aprofundint, pro-
movent i estenent la devoció, la ve-
neració i l’amor, vers ella. Des de 

la seva fundació se celebren els 
Jocs Florals coneguts com a Cer-
tamen Marià, adreçat a honorar la 
Mare de Déu des d’una advocació 
diferent cada any, la qual es con-
vidada a participar-hi.

— A les 12 h, Missa amb cants de la coral «Units 
pel cant»

— A les 19 h, Eucaristia amb cants de la coral 
«Santa Trinitat» de la UP del Pilar i Santa Maria 
Magdalena

Divendres, 4 d’octubre:
— A les 21 h, Vetlla de pregària. Acompanyarà el 

grup «Reina de la Pau Músics» de Tarragona

Diumenge, 6 d’octubre:
— A les 12 h, Eucaristia a la Catedral cantada pel 

«Petit Cor de la Catedral»
— A les 18 h, Certamen Marià. Entrega de guar-

dons. Salutació de les autoritats. Projecció 
de l’audiovisual guanyador i concert a càrrec 
de la Coral l’Estel del Cercle de Belles Arts de 
Llei da.



 Pàgina 4 22 de setembre de 2019

 Ed
ic

ió
: 

M
C

S
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 L
le

id
a,

 c
/ 

B
is

be
 1

, 
2

5
0

0
2

 L
le

id
a;

 t
el

. 
9

7
3

 2
6

8
 6

2
8

; 
a/

e:
 m

cs
@

bi
sb

at
lle

id
a.

or
g 

- W
eb

: 
w

w
w
.b

is
ba

tll
ei

da
.o

rg
 

D
ip

. 
le

ga
l: 

L.
 1

7
7

1
-2

0
1

4
 - 

R
ea

lit
za

ci
ó:

 Im
pr

es
ió

n 
O

ff
se

t 
D

er
ra

, 
s.

l.

◗  Lectura de la profecia d’Amós (Am 8,4-7)
Escolteu això, vosaltres que us abraoneu sobre els po-
bres per anorrear els desvalguts del país, vosaltres que 
dieu: «Quan haurà passat la festa de la lluna nova per 
poder vendre queviures! Quan haurà passat el dissabte 
per poder obrir els graners! Vendrem el gra amb mesu-
res més petites i, per cobrar, pesarem la moneda amb 
pesos més grans. Farem trampa amb les balances i 
vendrem el rebuig barrejat amb el gra. Per tenir un es-
clau, comprarem amb diners gent necessitada, amb 
un parell de sandàlies comprarem un pobre.» El Senyor 
ho jura per la glòria de Jacob: «No oblidaré mai tot això 
que fan.»

◗  Salm responsorial (112)
R. Lloeu el Senyor, que treu el pobre de la cendra.

◗  Lectura de la primera carta de sant Pau 
a Timoteu (1Tm 2,1-8)

Primer de tot us recomano que feu a Déu pregàries, 
oracions, súpliques i accions de gràcies per tots els 
homes, pels reis i per tots els qui tenen autoritat, per-
què puguem portar una vida tranquil·la i serena, tota 
donada a la pietat i a l’honestedat. Pregar així és bo i 
agradable a Déu, el nostre salvador, que vol que tots 
els homes se salvin i arribin al coneixement de la ve-
ritat. Hi ha un sol Déu. El mitjancer entre Déu i els ho-
mes és també un de sol, l’home Jesucrist, que es donà 
ell mateix per rescatar tots els homes. El testimoniatge 
sobre tot això ha estat fet públic al temps apropiat, i jo 
n’he estat fet herald i apòstol, mestre per instruir en la 
fe i en la veritat els qui no són jueus. Això que dic és 
veritat, no menteixo. Desitjo que els homes preguin 
per tot arreu, i que puguin alçar les mans netes, evitant 
les baralles i les discussions.

◗  Lectura de l’evangeli segons sant Lluc 
(Lc 16,1-13)

En aquell temps, Jesús deia als seus deixebles: «A un 
home ric li van denunciar que el seu administrador 
malversava els seus béns. Ell el cridà i li digué: “Què 
és això que sento dir de tu? Dona’m comptes de la te-
va administració: d’ara endavant ja no podràs adminis-
trar els meus béns.” L’administrador va pensar: “Què 
podré fer, ara que el meu amo em despatxa de l’admi-
nistració? Per cavar, no tinc prou força; anar a captar 
em fa vergonya. Ja sé què he de fer per trobar qui em 
vulgui a casa seva quan perdré l’administració.” I cri-
dà un per un els qui tenien deutes amb el seu amo. Al 
primer li digué: “Quant deus al meu amo?” Ell li con-
testà: “Cent bidons d’oli.” Li digué: “Aquí tens el teu 
rebut. Seu de pressa i escriu-ne un que digui cinquan-
ta.” A un altre li digué: “I tu, quant deus?” Li contestà: 
“Cent sacs de blat.” Li diu: “Aquí tens el teu rebut. Es-
criu-ne un que digui vuitanta”.» I aquest administrador 
de riquesa enganyosa, el Senyor el lloà així: “Ha estat 
prudent, perquè, en el tracte amb els homes de la seva 
mena, els homes del món són més prudents que els 
fills de la llum.” I jo us dic: Guanyeu-vos amics a costa 
de la riquesa enganyosa, perquè quan desaparegui, 
trobeu qui us rebi eternament a casa seva. L’home que 
és fidel en els béns que valen poc també ho serà en els 
de més valor, i l’home infidel en els béns que valen 
poc, també ho serà en els de més valor. Per això, si no 
fóssiu fidels en l’administració de les riqueses enga-
nyoses, qui us confiaria les riqueses veritables? Si no 
fóssiu fidels en les riqueses que són d’un altre, qui us 
confiaria les que de dret us corresponen? Ningú no pot 
servir dos amos: si estima l’un, no estimarà l’altre, si 
fa cas de l’un, no en farà de l’altre. No podeu ser ser-
vidors de Déu i de les riqueses.»

◗  Lectura de la profecía de Amós (Am 8,4-7)
Escuchad esto, los que pisoteáis al pobre y elimináis 
a los humildes del país, diciendo: 
  «¿Cuándo pasará la luna nueva, para vender el gra-
no, y el sábado, para abrir los sacos de cereal —redu-
ciendo el peso y aumentando el precio, y modifican do 
las balanzas con engaño— para comprar al indigen-
te por plata y al pobre por un par de sandalias, para 
vender hasta el salvado del grano?». 
  El Señor lo ha jurado por la Gloria de Jacob: «No ol-
vidaré jamás ninguna de sus acciones».

◗  Salmo responsorial (112)
R. Alabad al Señor, que alza al pobre.

◗  Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo 
a Timoteo (1Tim 2,1-8)

Querido hermano: Ruego, lo primero de todo, que se ha-
gan súplicas, oraciones, peticiones, acciones de gra-
cias, por toda la humanidad, por los reyes y por todos 
los constituidos en autoridad, para que podamos lle-
var una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y 
respeto. Esto es bueno y agradable a los ojos de Dios, 
nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres 
se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues 
Dios es uno, y único también el mediador entre Dios 
y los hombres: el hombre Cristo Jesús, que se entre-
gó en rescate por todos; este es un testimonio dado 
a su debido tiempo y para el que fui constituido heral-
do y apóstol —digo la verdad, no miento—, maestro 
de las naciones en la fe y en la verdad. Quiero, pues, 
que los hombres oren en todo lugar, alzando unas ma-
nos limpias, sin ira ni divisiones.

◗  Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
(Lc 16,1-13)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Un hom -
bre rico tenía un administrador, a quien acusaron an-
te él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y 
le dijo: “¿Qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame 
cuenta de tu administración, porque en adelante no 
podrás seguir administrando”. El administrador se 
puso a decir para sí: “¿Qué voy a hacer, pues mi se-
ñor me quita la administración? Para cavar no tengo 
fuerzas; mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy 
a hacer para que, cuando me echen de la administra-
ción, encuentre quien me reciba en su casa”. Fue lla-
mando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al 
primero: “¿Cuánto debes a mi amo?”. Este respon-
dió: “Cien barriles de aceite”. Él le dijo: “Toma tu reci-
bo; aprisa, siéntate y escribe cincuenta”. Luego dijo 
a otro: “Y tú, ¿cuánto debes?”. Él contestó: “Cien fa-
negas de trigo”. Le dice: “Toma tu recibo y escribe 
ochenta”. Y el amo alabó al administrador injusto, por-
que había actuado con astucia. 
  Ciertamente, los hijos de este mundo son más as-
tutos con su propia gente que los hijos de la luz. Y yo 
os digo: ganaos amigos con el dinero de iniquidad, 
para que, cuando os falte, os reciban en las moradas 
eternas. 
  El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel; 
el que es injusto en lo poco, también en lo mucho es 
injusto. Pues, si no fuisteis fieles en la riqueza injus-
ta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fie-
les en lo ajeno, ¿lo vuestro, quién os lo dará? Ningún 
siervo puede servir a dos señores, porque, o bien abo-
rrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al pri-
mero y no hará caso del segundo. No podéis servir a 
Dios y al dinero».

Diumenge XXV de durant l’any (C)

E ls diners sempre han exercit 
un enorme poder sobre les 
persones ni que sigui al preu 

de fer molt mal als germans. Ho 
denuncia de forma clara Amós en 
la primera lectura: Escolteu això, 
vosaltres que us abraoneu sobre 
els pobres per anorrear els desval-
guts del país, vosaltres que dieu: 
Vendrem el gra amb mesures més 
petites i per cobrar, pesarem la mo-
neda amb pesos més grans. Farem 
trampa amb les balances... Per 
tenir un esclau comprarem amb 
diners gent necessitada, amb un 
parell de sandàlies comprarem un 
pobre. És el menyspreu més gran 
i absolut del pobre i del necessi-
tat. Avui es continua fent el ma-
teix però amb sistemes més sofis-
ticats. Per això també valen les pa-
raules finals: El Senyor ho jura: No 
oblidaré mai això que fan. Déu no 
passa per alt el clam dels pobres.

I ens estranyen les paraules de 
Jesús a l’evangeli quan ens pre-
senta un administrador que fa 
trampes amb les mercaderies del 
seu amo per guanyar-se així la vo-
luntat dels creditors: Quant deus 
al meu amo? Ell li contestà: Cent 
bidons d’oli. Li digué: aquí tens 
el teu rebut. Seu de pressa i es-
criu-ne un que digui cinquanta. I diu 
l’evangeli: Aquest administrador 
de riquesa enganyosa, el Senyor 
el lloà així: Ha estat prudent, per-
què, en el tracte amb els homes de 
la seva mena, els homes del món 
són més prudents que els fills de 
la llum. Vol dir que Jesús lloa les 
trampes de l’administrador? Sens 
dubte que no; sinó la visió de futur 
que tenia. Sabent que es quedava 
sense feina buscava algú que li’n 
donés quan perdés el seu càrrec. 
Nosaltres hem de fer el mateix: 
Guanyeu-vos amics a costa de la 
riquesa enganyosa. I com ho fem 
això? No abusant dels pobres sinó 
compartint tota la riquesa amb els 
nostres germans, amb els pobres i 
necessitats perquè és enganyosa 
i és d’un altre. Això és el que ense-
nya Jesús. Només així podrem fer 
el que diu sant Pau: Desitjo que els 
homes puguin alçar les mans ne-
tes, evitant baralles i discussions. 

Mn. Jaume Pedrós

Amor al germà, 
no al diner

COMENTARI


