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PROP DE VOSALTRES

NOTÍCIES

Església Jove ja té més de 1.000 seguidors a Instagram
Les delegacions de joves de Catalu-
nya han creat una nova marca que 
ja ha estat funcionant tot aquest es-
tiu. Església Jove és la marca que 
engloba tota l’activitat diocesana de 
joventut dels bisbats amb seu a Ca-
talunya i Balears. 
  Aquest nou concepte es manté en 
continuïtat amb la tasca realitzada 
des de fa dècades a través del Secre-
tariat Interdiocesà de Joventut. La 
marca vol facilitar la visibilitat de les 
activitats joves en l’Església catalana 
i mallorquina.

Per això han dissenyat una nova 
pàgina web i nous perfils a les xarxes 
socials. L’Instagram ja compta amb 
més de 1.000 seguidors en només 
dos mesos. A més a més, la marca 
té un nou logotip. La imatge busca sim-
bolitzar la unitat cristiana en la seva 
diversitat, i situa la creu de Jesús al 
centre. El nou format de la web té com 
a objectiu donar a conèixer les activi-
tats de les diferents delegacions de 
joventut, així com proporcionar arti-
cles de reflexió per al treball pastoral 
amb els joves i la seva realitat.

Visita Pastoral a dos arxiprestats
Benvolguts diocesans:

Recordeu que en l’anterior Pla Pastoral te-
níem com a prioritat fer la Visita Pastoral 
a totes les parròquies. Vam voler fer la vi-

sita sense presses, coneixent la realitat pastoral 
de cada parròquia i participant en les reunions de 
tots els grups. Per al bisbe va ser una experièn-
cia eclesial molt important. És, per descomptat, 
una obligació que li imposa la missió encomana-
da per l’Església però la seva realització li va re-
sultar molt gratificant. A cada parròquia li dema-
nava al Senyor que els passés el mateix a tots els 
que participaven amb mi d’aquesta experiència 
eclesial i percebessin en la figura del bisbe la pre-
sència de Jesucrist, el Pastor de tots.

Durant el primer any la Visita Pastoral es va 
portar a terme als arxiprestats de «La Seu Vella» i 
de «Segrià-Noguera-la Ribagorça». Un de la ciutat 
i un altre rural. Durant el segon any vam visitar els 
arxiprestats de «Gardeny» i del «Baix Segre». Molts 
lectors, residents en aquestes parròquies, van par-
ticipar en algunes accions de la Visita, van escoltar 
les indicacions del bisbe, van poder plantejar sug-
geriments i donar les seves opinions sobre alguns 
temes de l’Església i de la nostra societat.

Per concloure la Visita Pastoral a tota la diòce si 
necessitem programar la dels dos arxiprestats que 
falten. Són el «Perifèria» i el «Baix Urgell-les Garri-
gues».

Com us deia en una altra ocasió hi ha activitats 
pastorals a parròquies i a la mateixa Cúria que 
s’han de posar en pràctica tot i que no siguin un 
objectiu preferent. Sabeu que durant aquest curs 

l’objectiu més important és la reflexió i l’aporta-
ció de noves idees per elaborar un nou Pla que 
donaria començament el curs següent. No obs-
tant això la Visita Pastoral no s’atura i aquestes 
línies volen ser un recordatori i un avís a tots els 
membres de la parròquia per demanar-los ora-
cions i participació activa quan arribi la visita del 
bisbe.

Cada arxiprest s’encarregarà de coordinar el 
calendari i l’horari de les parròquies de la seva de-
marcació; ho sol fer amb els altres sacerdots en 
les seves reunions ordinàries. Amb unes setma-
nes d’antelació a la Visita, el rector amb els res-
ponsables dels grups pastorals, prepara un breu 
informe de l’estat actual de la parròquia perquè 
el bisbe tingui un coneixement previ de la realitat 
que visitarà. Es fixen les accions en uns dies de-
terminats i es convida a participar al major nom-
bre possible de feligresos.

Ja he explicat en altres ocasions l’objectiu de la 
Visita. Ho repeteixo per actualitzar la informació. 
Es tracta de resar junts, de parlar i escoltar, de ce-
lebrar el Misteri de Crist, de revisar els llibres sa-
cramentals i el d’economia i d’observar el temple 
i els locals parroquials per conèixer el seu estat de 
conservació.

No cal que digui que cada parròquia té unes ca-
racterístiques pròpies, amb una història i amb uns 
rectors que l’han conformat. No es tracta de fer una 
mena de competició amb les veïnes o aparentar 
més realitat que l’existent. Ni ens enganyem a nos-
altres ni pretenem enganyar a ningú. Volem millo-
rar entre tots la nostra comunitat i donar-li pistes 
al bisbe perquè pugui prendre les decisions més 
adequades al moment present.

Amb la meva benedicció i afecte.
† Salvador Giménez Valls

Bisbe de Lleida
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Visita pastoral 
a dos arciprestazgos
Queridos diocesanos:

Recordáis que en el anterior Plan Pastoral tenía-
mos como prioridad realizar la Visita Pasto-
ral a todas las parroquias. Quisimos efectuar 

la visita sin prisas, conociendo la realidad pastoral 
de cada parroquia y participando en las reuniones de 
todos los grupos que allí se encontraban. Para el 
obispo fue una experiencia eclesial muy importan-
te. Es, desde luego, una obligación que le impone 
la misión encomendada por la Iglesia pero su rea-
lización le resultó muy gratificante. En cada parro-
quia le pedía al Señor que les pasara lo mismo a 
todos los que participaban conmigo de dicha expe-
riencia eclesial y percibieran en la figura del obispo 
la presencia de Jesucristo, el Pastor de todos.

Durante el primer año la Visita Pastoral se reali-
zó en los arciprestazgos de «La Seu Vella» y de «Se-
grià-Noguera-la Ribagorça». Uno de la ciudad y otro 
rural. Durante el segundo año estuvimos en los arci-
prestazgos de «Gardeny» y de «Baix Segre». Muchos 
lectores, residentes en estas parroquias, participa-
ron en algunas acciones de la Visita, escucharon 
las indicaciones del obispo, pudieron plantear su-
gerencias y dar sus opiniones sobre algunos temas 
de la Iglesia y de nuestra sociedad.

Para concluir la Visita Pastoral a toda la diócesis 
necesitamos programar la de los dos arciprestazgos 
que faltan. Son el de «Periferia» y el de «Baix Urgell-
les Garrigues».

Como os decía en otra ocasión hay actividades 
pastorales en parroquias y en la misma Curia que 
se deben poner en práctica aunque no sean un ob-
jetivo preferente. Sabéis que durante este curso 
el objetivo más importante es la reflexión y la apor-
tación de nuevas ideas para elaborar un nuevo Plan 
que daría comienzo el curso siguiente. Sin embar-
go la Visita Pastoral no se detiene y estas líneas 
quieren ser un recordatorio y un aviso a todos los 
miembros de la parroquia para pedirles oracio-
nes y participación activa cuando llegue la visita 
del obispo.

Cada arcipreste se encargará de coordinar el ca-
lendario y el horario de las parroquias de su demar-
cación; lo suele hacer con los demás sacerdotes 
en sus reuniones ordinarias. Con unas semanas 
de antelación a la Visita, el párroco con los respon-
sables de los grupos pastorales, prepara un breve 
informe del estado actual de la parroquia para que 
el obispo tenga un conocimiento previo de la reali-
dad que va a visitar. Se fijan las acciones en unos 
días determinados y se invita a participar al mayor 
número posible de feligreses.

Ya expliqué en años anteriores el objetivo de la 
Visita. Lo repito para actualizar la información. Se 
trata de rezar juntos, de hablar y escuchar, de cele-
brar el Misterio de Cristo, de revisar los libros sa-
cramentales y el de economía y de observar el templo 
y los locales parroquiales para conocer su estado 
de conservación.

No hace falta que diga que cada parroquia tiene 
unas características propias, con una historia y con 
unos párrocos que la han conformado. No se trata 
de hacer una especie de competición con las veci-
nas o aparentar más realidad que la existente. Ni 
nos engañamos a nosotros ni pretendemos engañar 
a nadie. Queremos mejorar entre todos nuestra co-
munidad y darle pistas al obispo para que pueda to-
mar las decisiones más adecuadas al momento 
presente.

Con mi bendición y afecto.

† Salvador Giménez Valls
Obispo de Lleida

TWITTER DEL PAPA FRANCESCTWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «El Senyor 
ens convida a tots a vèn-
cer la rancúnia amb la 
caritat i el perdó, vivint 

la fe cristiana amb coherència i valen -
tia» (6 d’agost).

@Pontifex: «La via de Jesús, que por-
ta a la pau, passa a través del per-
dó; perquè cap mal posa remei a un 
altre mal, cap ressentiment no fa bé 
al cor» (7 d’agost).

@Pontifex: «Enmig de tantes coses 
que passen i per les que estem tan 
capficats, ajuda’ns, Pare, a buscar 
allò que roman: la teva presència i la 
del germà» (8 d’agost).

@Pontifex: «L’educació amb 
horitzons oberts a la trans-
cendència ajuda els jo-
ves a somiar i a cons-
truir un món més bo-
nic» (12 d’agost).

Busquen «amics» per a l’Església 
Nova del Pont de Suert

L ’Església Nova del Pont de Suert té una sèrie 
de despeses extraordinàries. El temple, con-
sagrat l’any 1955, necessita unes obres de 

manteniment. Per fer-hi front, des del Consell Parro-
quial estan buscant «Amics de l’Església Nova», que 
vulguin fer aportacions econòmiques mensuals.

La passada primavera es van fer unes reparacions 
a l’interior del temple, i des del passat 15 de juliol 
s’estan realitzant les obres a la part exterior per re-
soldre el problema de les humitats. Els treballs im-
mediats previstos són repassar les juntes i fer una 
revisió completa de la impermeabilització. Més en-
davant caldrà restaurar el baptisteri i pintar l’interior 
del temple. Les obres també serviran per deixar ins-
tal·lat un cable a la carena de la coberta per facili -
tar el manteniment cada dos anys, ja que així ho 
han recomanat els tècnics.

El pressupost dels treballs ja realitzats i dels que 
s’estan fent puja 22.300 euros. De moment la par-
ròquia no pot fer-hi front sense la col·laboració extra 
dels feligresos i de totes les persones que vulguin 
participar en el manteniment del temple. La par-
ròquia s’ha vist obligada a demanar un préstec al 
banc. Els donatius que facin els Amics de l’Església 
Nova, com pot ser una aportació estable de 5 euros 
mensuals, es poden desgravar a Hisenda. Només 
cal que els interessats ho facin constar a la butlleta, 
que han de fer arribar al banc i a la parròquia o rec-
toria.

Per a més informació podeu posar-vos en contac-
te amb la parròquia del Pont de Suert, a la següent 
adreça: elpontdesuert@gmail.com

Guanyadors del Certamen 
Marià 2019

E l diumenge 6 d’octubre tin-
drà lloc el Certamen Marià 
aquest any en honor de la 

Mare de Déu de la Cabeza copa-
trona de Vila-sana. La mantenido-
ra d’aquest any serà la periodista 
lleidatana, Mari Pau Huguet. En-
guany el concert posterior, anirà a 
càrrec de la Coral L’Estel del Cer-
cle de Belles Arts de Lleida i a l’a -
companyament musical estarà 
Miquel Gracia.

Avui s’han fet públics els pre-
mis del Certamen Marià. En la ca-
tegoria de poesia la Flor Natural ha 
estat per a Manuel Laespada Viz-
caíno d’Albacete. També en aques-
ta categoria han estat premiats 
Rodrigo Larios Navarro de Lleida i 
Vanessa Baena Ècija, de Còrdova.

El primer premi de la secció es-
colar ha estat per a Laura Adsar de 
Balaguer, el segon per a Maria Te-
resa Fraile Alonso, del Col·legi Epis-

copal i el tercer per a Elena Aventín, 
també del Col·legi Episcopal. Tam-
bé en la categoria escolar en la mo-
dalitat «Com ens sentirem si fem 
per viure amb pau» el primer pre-
mi ha estat per a Alba Peralta, el 
segon per a Nora Botán i el tercer 
per a Marc González, els tres del 
Col·legi Episcopal.

En la categoria de treballs audio-
visuals el guardó ha estat per a 
Francisco Javier Salinas.
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◗  Dimarts, 1 d’octubre. A les 19.30 h, Mis-
sa en honor a santa Tereseta presidida 
pel P. Francisco Víctor López Fernández, 
al Santuari de Santa Tereseta.

◗  Dimecres, 2 d’octubre. Festa de la Mare 
de Déu de l’Acadèmia. A les 12 h i a les 
19 h. Eucaristia a l’oratori de l’Aca dè mia 
Mariana.

◗  Diumenge, 6 d’octubre:
— A les 10 h, el bisbe Salvador presidirà 

l’Eucaristia al Convent del Sagrat Cor, 
a la Caparrella, per donar comença-
ment als actes del Mes Missioner Ex-
traordinari.

— A les 12 h, Missa a la Catedral presidi-
da pel bisbe Salvador en honor a la Ma-
re de Déu de l’Acadèmia.

— A les 18 h, Certamen Marià a l’Acadè-
mia Mariana en honor a la Mare de Déu 
de la Cabeza.

   

30.  Dilluns (lit. hores: 2a setm.) 
[Za 8,1-8 / Sl 101 / Lc 9,46-50]. Sant Je-
roni, prev. i dr. de l’Església, dàlmata, 
mort a Betlem (420), patró dels llibre-
ters, biblistes i traductors; santa Sofia, 
viuda.

OCTUBRE

1.  Dimarts [Za 8,20-23 / Sl 86 / 
Lc 9,51-56]. Santa Teresa de l’Infant 
Jesús (1873-1897), vg. i dra. de l’Esglé-
sia, carmelitana a Lisieux, patrona de 
les missions; sant Remigi (†530), bis-
be de Reims.

2.  Dimecres [Ne 2,1-8 / Sl 136 / 
Mt 18,1-5.10]. Sants Àngels de la Guar-
da; Lleida:  Mare de Déu de l’Aca-

dèmia (1862), patrona de la ciutat 
(1946). Sant Sadurní, ermità a Sòria; 
beat Berenguer de Peralta, bisbe elec-
te de Lleida.

3.  Dijous [Ne 8,1-4a.5-6.7b-12 / 
Sl 18 / Lc 10,1-12]. Sant Francesc de 
Borja (Gandia, 1510 - Roma, 1572), 
prev. jesuïta; Lleida ciutat: els sants
Àngels de la Guarda. Sant Gerard o Grau, 
abat; santa Maria Josepa Rosselló, 
fund.

4.  Divendres [Ba 1,15-22 / Sl 78 / 
Lc 10,13-16]. Sant Francesc d’Assís 
(1182-1226), iniciador del francisca-
nisme (OFM...), defensor dels llocs sants 
i patró dels ecologistes i els veterinaris; 
sant Petroni, bisbe; santa Àurea, vg.

5.  Dissabte [Dt 8,7-18 / Sl: 1Cr 
29,10-12 / 2C 5,17-21 / Mt 7,7-11]. 
Témpores d’acció de gràcies i de pe-
tició. Sant Froilà, bisbe de Lleó; sant 
Atilà, bisbe de Zamora; santa Cariti-
na, vg.; santa Faustina Kowalska, vg. 
polonesa, apòstol de la Divina Mise-
ricòrdia.

6.  Diumenge, XXVII de durant l’any 
(lit. hores: 3a setm.) [Ha 1,2-3;2,2-4 / 
Sl 94 / 2Tm 1,6-8.13-14 / Lc 17,5-10]. 
Sant Bru (Colònia, 1035 - Squillace, 
1101), prev. retirat al desert de Char-
treuse, fund. dels Cartoixans (Ocart); 
sant Emili, mr.; santa Fe, vg. i mr.; santa 
Maria Francesca de les Cinc Llagues, 
vg. franciscana.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

UN MAR D’EMOCIONS

La complaença 
o el deure

acomplert (i II)
La complaença s’oposa a la culpa. La 

culpa neix de la transgressió. Envaeix 
l’ànima quan un s’adona que ha des-

obeït el deure, quan ha transgredit el que 
el cor li dictava; quan s’ha deixat portar per 
la mandra, per la desídia o per l’egoisme 
compulsiu. La culpa s’oposa a la complaen-
ça. És tòxica i destructiva; mentre que la 
complaença és agradable i edificant. 

Complau fer allò que s’havia de fer. Nin-
gú no sap el que ha de fer l’altre. Cadascú 
ha de destriar el seu deure, activar l’oïda de 
l’esperit per aclarir què ha de fer a cada mo-
ment. Complir el deure és respondre a la 
crida de l’altre, atendre la seva súplica, pres-
tar-li atenció. És un benestar interior de bon 
ànim, un estat de quasi felicitat que fa créi-
xer l’autoestima i el sentit de dignitat per-
sonal. Hi ha la complaença a la meitat de 
la vida, però també hi ha la complaença al 
final de la vida. És el sentiment de què s’ha 
viscut com calia, que s’ha bastit una obra 
bella i bona. És la percepció de què el ba-
lanç és positiu, de què ha valgut la pena 
ser-hi. Aquesta complaença és l’arrel d’un 
bon final i d’un comiat harmònic. 

Quan un s’adona que la pròpia acció ha 
estat beneficiosa per a l’altre, que ha mi-
llo rat la seva qualitat d’existència, que ha 
introduït llum en la seva vida, se sent compla-
gut amb el que ha fet. Potser no hi ha grati-
tud, potser no hi ha reconeixement, potser 
no hi ha premi, ni recompensa, però la com-
plaença no es fonamenta en béns exteriors. 
És un sentiment interior que ix del fons, neix 
quan s’ha vençut en la lluita contra les incli-
nacions i s’ha fet el que calia. 

Francesc Torralba
Doctor en Teologia

REFLEXIONS«Davant la crisi, els veneçolans 
troben fortalesa i esperança en Déu»

d’avui com són la crisi en el com-
promís matrimonial i baptismal.

Com pots reconfortar els teus fe-
ligresos vivint en aquestes con-
dicions?
Els animo a ser conscients de la 
dignitat de ser Fills de Déu, els dic 
que siguin conscients que es me-
reixen una millor qualitat de vida, 
que no s’acostumin a viure per so-
ta d’unes condicions mínimament 
dignes. Fem donacions de menjar 
i donem formació. Procurem que hi 
hagi convivència, per donar-los una 
esperança. Veneçuela és un país 
empobrit per la corrupció. Ara totes 
les estructures són deficients i in-
estables. No sabem quan podrem 
sortir d’aquesta crisi.

Com arriba l’Església a la gent?
Les xarxes de comunicació di-
gitals (Facebook i missatges de 
WhatsApp) són les úniques que té 
l’Església per arribar a la gent. Tam-
bé és la manera que tenim per co-
municar-nos amb la Conferència 
Episcopal. El govern ha prohibit 
tots els fulls informatius en paper.

T’has plantejat tornar cap a Llei-
da?
En aquests moments és quan no 
podem abandonar el país. Hi vam 
ser enviats per ser llum entre la se-
va gent. El nostre testimoni que-
da enfortit quan seguim apostant 
pel seu país. 

Com podem ajudar des d’aquí?
Cada any vinc un mes a Torregros-
sa i aprofito per recollir medica-
ments, ja que allà tampoc n’hi ha 
i són molt necessaris.

Ponç Capell és un merceda ri 
nascut a Torregrossa. Va ser 
destinat l’any 1995 com a 

missioner a Veneçuela, un país 
que si abans era ric ara està patint 
una greu crisi. Aprofitant que ha 
passat uns dies a la seva terra na-
tal li hem fet una entrevista.

Quina és la teva missió a Veneçue-
la?
Actualment soc rector d’una parrò-
quia de Maracaibo, la segona ciu-
tat més gran del país, però durant 
tots aquests anys que visc a Ve-
neçuela he portat la penitenciaria 
general, he estat capellà de pre-
sons i he atès un col·legi.

Quina és la teva tasca concreta 
com a rector actualment?
Hi ha una crisi de serveis bàsics i 
elementals. No tenim aigua pota-

ble, ni llum, ni mitjans de comuni-
cació, ni servei d’aliments, ni mo-
neda... És per això que, pensant 
en els fills, molta gent marxa del 
país. Venen els béns que tenen, i 
amb els dòlars se’n van. Aquesta 
falta de serveis provoca una crisi 
enorme en tots els aspectes de la 
vida quotidiana. Es respira un cert 
desencantament.

Aquests fets fan que la gent s’a-
costi més a l’Església?
Hi ha més participació a la parrò-
quia i un avivament espiritual. En 
Déu hi troben fortalesa i esperan-
ça. La comunitat que coordino, 
Nostra Senyora de Fàtima, és molt 
viva. La formen més de 25 grups 
diferents. Es respira un ambient 
dinàmic i una vivència forta de la 
fe. De totes maneres, també pa-
tim els símptomes de l’Església 
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◗  Lectura del profeta Amós (Am 6,1.4-7)

Esto dice el Señor omnipotente: 
«¡Ay de los que se sienten seguros en Sión, confia-
dos en la montaña de Samaría! Se acuestan en le-
chos de marfil; se arrellanan en sus divanes, comen 
corderos del rebaño y terneros del establo; tarta-
mudean como insensatos e inventan como David, 
instrumentos musicales; beben el vino en elegan-
tes copas, se ungen con el mejor de los aceites pe-
ro no se conmueven para nada por la ruina de la ca-
sa de José. Por eso irán al destierro, a la cabeza de 
los deportados y se acabará la orgía de los disolu-
tos.»

◗  Salmo responsorial (145)

R. Alaba, alma mía, al Señor.

◗  Lectura de la primera carta del apóstol 
san Pablo a Timoteo (1Tm 6,11-16)

Hombre de Dios, practica la justicia, la piedad, la fe, 
el amor, la paciencia, la mansedumbre. Combate el 
buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la 
que fuiste llamado, y de la que hiciste noble profe-
sión ante muchos testigos. 
  En presencia de Dios, que da la vida al universo, 
y de Cristo Jesús, que dio testimonio ante Poncio Pi-
lato con tan noble profesión: te insisto en que guar-
des el mandamiento sin mancha ni reproche, hasta 
la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que 
en tiempo oportuno mostrará el bienaventu rado y 
único Soberano, Rey de los reyes y Señor de los se-
ñores, el único poseedor de la inmortalidad, que 
habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre 
ha visto ni puede ver. A él honor e imperio eterno. 
Amén.

◗  Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
(Lc 16,19-31)

En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: 
«Había un hombre rico que se vestía de púrpura 
y de lino y banqueteaba espléndidamente cada 
día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado 
en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de sa-
ciarse de lo que tiraban de la mesa del rico. Y hasta 
los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Su-
cedió que se murió el mendigo, y los ángeles lo lleva-
ron al seno de Abrahán. Se murió también el rico, 
y lo enterraron. Y, estando en el infierno, en medio 
de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a 
Abrahán, y a Lázaro en su seno, y gritó: “Padre Abra-
hán, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje 
en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, 
porque me torturan estas llamas”. Pero Abrahán le 
contestó: “Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en 
vida, y Lázaro, a su vez, males: por eso encuentra 
aquí consuelo, mientras que tú padeces. Y además, 
entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmen-
so, para que no puedan cruzar, aunque quieran, 
desde aquí hacia vosotros, ni puedan pasar de ahí 
hasta nosotros”. El rico insistió: “Te ruego, entonces, 
padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, 
porque tengo cinco hermanos, para que, con su tes-
timonio, evites que vengan también ellos a este lugar 
de tormento”. Abrahán le dice: “Tienen a Moisés y a 
los profetas: que los escuchen”. Pero él le dijo: “No 
padre Abrahán. Pero si un muerto va a ellos, se arre-
pentirán”. Abrahán le dijo: “Si no escuchan a Moisés 
y a los profetas, no se convencerán ni aunque resu ci -
te un muerto”».

Diumenge XXVI de durant l’any (C)

Un dels gran problemes de la ri-
quesa és que el ric s’obsessio-
 na amb els diners i no té ni temps 

ni ganes de preocupar-se dels altres i 
de les seves necessitats, per tant no 
solament deixen d’estimar Déu sinó 
també el proïsme. Ho veiem a les lec-
tures d’avui. Un cop més, Amós denun-
cia els rics: S’estiren en llits de marfil..., 
mengen els anyells més tendres, im-
provisen al so de l’arpa, beuen vi en 
grans copes, s’ungeixen amb els per-
fums. Però el pitjor és que no els fa cap 
pena el desastre de les tribus de Josep, 
és a dir, no es preocupen del poble i es 
creuen segurs en la seva riquesa quan 
dins de pocs anys caurà el desastre 
sobre tots ells. Però als rics això no els 
preocupa. I això que també ells rebran 
el càstig: Seran els primers en les fi-
les dels deportats; així s’acabarà l’or-
gia dels vividors.

Gairebé el mateix ens diu l’evange-
li: el ric (que no té nom: podem ser ca-
dascú de nosaltres) no veu el pobre, 
Llàtzer (és un rostre molt concret) ell 
que anava vestit de porpra i de lli finís-
sim i cada dia celebrava festes esplèn-
dides. Però no ajuda el pobre. Ni el 
veu! Després reclama l’ajuda de Llàt-
zer, quan ja és massa tard: Abraham, 
envia Llàtzer que mulli amb aigua la 
punta del seu dit i em refresqui la llen-
gua. Però Abraham li recorda que ara la 
situació és irreversible: Entre nosaltres 
i vosaltres hi ha un fossa immensa, 
que no es pot salvar de cap manera. Pe-
rò encara té un bri de compassió (és 
una paràbola): Et prego que l’enviïs a 
casa meva... que Llàtzer els advertei-
xi perquè no acabin també en aquest 
lloc. Però Abraham li recorda que ja te-
nen Moisès i els profetes. Només cal 
que en facin cas, com n’havia d’haver 
fet ell. És el que diu Pau de forma clara 
en la segona lectura: Busca de practicar 
sempre la justícia, la pietat, la fe, l’a-
mor, la paciència, la mansuetud. La ri-
quesa va ser la gran perdició del ric. 
Només va pensar en ell: no va practicar 
ni la fe ni la pietat ni l’amor. La rique-
sa ens fa oblidar Déu i els germans: 
i aquest és el gran pecat!

Mn. Jaume Pedrós

Llàtzer i Epuló, detall de la miniatura del Codex 
Aureus d’Echternach (1035-1040). Museu Na-
cional Germànic, Nuremberg (Alema nya)

La riquesa no 
ens permet veure 

els germans

COMENTARI

◗  Lectura del llibre del profeta Amós (Am 6,1.4-7)

Això diu el Senyor, Déu de l’univers: «Ai dels qui viuen 
tranquils a Sió, dels qui es creuen segurs al turó de Sa-
maria! Són notables dins el primer dels pobles; els 
de la casa d’Israel acuden a ells. S’estiren en llits de 
marfil, s’aclofen en els seus sofàs, mengen els 
anyells més tendres i els vedells engreixats a les es-
tables, improvisen al so de l’arpa, creen com David 
les seves melodies, beuen el vi en grans copes, i s’un-
geixen amb els perfums més fins, però no els fa cap 
pena el desastre de les tribus de Josep. Per això ara 
seran els primers en les files dels deportats; així 
s’a cabarà l’orgia dels vividors.»

◗  Salm responsorial (145)

R. Lloa el Senyor, ànima meva.

◗  Lectura de la primera carta de sant Pau 
a Timoteu (1Tm 6,11-16)

Home de Déu, busca de practicar sempre la justícia, 
la pietat, la fe, l’amor, la paciència, la mansuetud. 
Lluita en el noble combat de la fe i guanya’t la vida 
eterna. És per a obtenir-la que vas ser cridat i vas 
confessar noblement la fe en presència de molts 
testimonis. Davant Déu, font de tota vida, i davant 
Jesucrist, que sota Ponç Pilat donà testimoni amb la 
seva noble confessió, et recomano que guardis irre-
prensible i sense falta el manament rebut, fins que 
es manifestarà Jesucrist, el nostre Senyor. Quan se-
rà l’hora, farà aparèixer la seva manifestació aquell 
qui és de debò feliç i l’únic Sobirà, el Rei dels reis i 
el Senyor dels senyors, l’únic que té com a pròpia la 
immortalitat, i habita en una llum inaccessible: Cap 
home no l’ha vist mai, ni és capaç de veure’l. A ell l’ho-
nor i el poder per sempre. Amén.

◗  Lectura de l’evangeli segons sant Lluc 
(Lc 16,19-31)

En aquell temps Jesús digué als fariseus: «Hi havia un 
home ric que anava vestit de porpra i de lli finíssim, 
i cada dia celebrava festes esplèndides. Un pobre 
que es deia Llàtzer, s’estava estirat vora el seu por-
tal amb tot el cos nafrat, esperant satisfer la seva 
fam amb les engrunes que queien de la taula del ric. 
Fins i tot venien els gossos a llepar les seves úlceres. 
El pobre morí, i els àngels el portaren a la falda d’A-
braham. El ric també morí i el van sepultar. Arribat al 
país dels morts i estant en un lloc de turments, al-
çà els ulls, veié de lluny Abraham, amb Llàtzer a la 
falda, el cridà i li digué: “Abraham, pare meu, apiada’t 
de mi i envia Llàtzer que mulli amb aigua la punta del 
seu dit i em refresqui la llengua, perquè sofreixo molt 
enmig d’aquestes flames”. Abraham li respongué: 
“Fill meu, recorda’t que en vida et va tocar béns de tota 
mena, i a Llàtzer mals, però ara ell ha trobat consol 
i tu, sofriments. Pensa també que entre nosaltres 
i vosaltres hi ha una fossa immensa, tant que si algú 
volgués passar del lloc on soc jo cap on sou vosal-
tres, no podria, ni tampoc del vostre lloc al nostre”. El 
ric digué: “Llavors, pare, et prego que l’enviïs a casa 
meva. Hi tinc encara cinc germans. Que Llàtzer els 
adverteixi, perquè no acabin també en aquest lloc de 
turments”. Abraham li respongué: “Ja tenen Moisès 
i els profetes: que els escoltin”. El ric contestà: “No, 
pare meu Abraham, no els escoltaran. Però si anava 
a trobar-los algú que torna d’entre els morts, sí que es 
convertiran”. Li diu Abraham: “Si no fan cas de Moi-
sès i dels profetes, ni que ressuscités algú d’entre els 
morts no es deixarien convèncer.”»


