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PROP DE VOSALTRES

NOTÍCIES

Convivència d’inici de curs 
del Seminari Interdiocesà

detallada visita a la Catedral metro-
politana i primada. L’endemà van vi-
sitar el Priorat, acompanyats pel nou 
rector del Seminari de Tarragona, 
Mn. Josep Mateu, amb esport al pan-
tà de Siurana i visita a la Cartoixa de 
Scala Dei, posterior dinar i celebració 
eucarística a Gratallops, amb testimo-
ni personal del rector Mn. Antoni Rosa-
rio, que va culminar un temps de lleu-
re al Santuari de Loreto. I el dia 11, 
després de Laudes i Eucaristia, van 
programar en concret la formació i els 
serveis del nou curs.

La Patrona de Lleida
Benvolguts diocesans:

Enguany em sento més obligat que mai a re-
cordar la festa de la Verge Blanca de l’Aca-
dèmia com a Patrona de Lleida. Les circums-

tàncies tan dures que vivim ens empenyen, als 
cristians, a sol·licitar a Déu que ens alliberi d’aques -
ta pandèmia i a demanar la seva intercessió per-
què la salut arribi a tothom i mantingui la fortalesa 
de les famílies davant d’aquesta adversitat.

Com sabeu, la Reial i Pontifícia Acadèmia Ma-
riana de Lleida era l’encarregada d’organitzar la 
festa del dia 2 d’octubre, on es combinava l’as-
pecte literari, cultural i social amb els actes devo-
cionals i litúrgics. El Certamen literari era, i encara 
ho és, un magnífic exponent de vinculació entre la 
fe i la cultura. Fa uns anys que es va fixar la data 
del primer diumenge d’octubre com a més idònia 
per celebrar-la i per facilitar-ne una major participació.

La història de la festa es remunta als anys sei-
xanta del segle XIX, quan el sacerdot Josep Maria 
Escolà, amb els seus col·laboradors Josep Men-
sa i Lluís Roca i Florejachs, va manifestar un reco-
negut entusiasme evangelitzador i va aconseguir 
unir els sentiments marians dels ilerdencs tot pro-
movent la devoció a la Verge, aixecant un Centre 
on venerar la imatge i fundant una Acadèmia per 
aprofundir en l’estudi d’aquells aspectes que te-
nen la Mare de Jesucrist com el seu objectiu. 
Al llarg dels anys s’han produït algunes variacions 
en l’estructura de la celebració. Va haver-hi mo-

ments en què els actes atreien l’atenció de gran 
quantitat de devots. Altres vegades ha decaigut 
el nombre de participants i assistents. Però sem-
pre s’ha mantingut la il·lusió i el compromís dels 
membres de l’Acadèmia perquè aquesta advoca-
ció mariana estigués en el cor i en el centre de to-
tes les famílies de Lleida.

Després de diverses gestions i consultes, la 
Santa Seu va declarar la Verge Blanca de l’Acadè-

mia, l’any 1945, Patrona de la ciutat de Lleida. La 
seva imatge —de l’escultor Maximiliano Sala— 
està situada al centre del retaule que presideix l’o-
ratori de l’edifici.

Les circumstàncies sanitàries actuals ens fan 
recordar la inicial mirada a la Verge per part dels 
cristians del segle XIX amb motiu d’una epidèmia 
de còlera. Ben segur que van viure la duresa de la 
situació però no van perdre mai l’esperança. L’o-
ració constant de totes les comunitats va revifar, 
aleshores, la devoció a la Mare de Déu. Ara se’ns 
demana també als cristians la pregària, la forta-
lesa i la solidaritat amb aquells que més sofreixen 
els efectes de la Covid-19, que són els malalts i 
els seus familiars. Recordem, sobretot, els difunts 
i el dolor que ha suposat per a les seves famílies i 
amistats l’absència de l’afecte en el moment del 
comiat o, si n’hi va haver, en el del posterior fune-
ral. També volem agrair les mostres de servei i so-
lidaritat de molts professionals.

En la programació dels actes d’enguany hi tro-
bareu un solemne Tridu a l’oratori de l’Acadèmia 
durant els dies 30 de setembre, 1 i 2 d’octubre; la 
celebració de la Santa Missa a la catedral el diu-
menge 4 d’octubre, a les 12 hores; i el certamen, 
aquest any virtual, que serà difós per les xarxes a 
partir del dia 2 d’octubre. Us convidem a partici-
par-hi.

Amb la meva benedicció i afecte.
† Salvador Giménez Valls

Bisbe de Lleida

L ’Arxidiòcesi de Tarragona, els 
dies 9, 10 i 11 de setembre, va 
acollir la convivència d’inici de 

curs dels formadors i seminaristes 
del Seminari Major Interdiocesà de Ca-
talunya (SMI), al Santuari de la Mare 
de Déu de Loreto que atenen els Re-
ligiosos Rogacionistes. Van ser acom-
panyats tots els dies per Mons. Joan-
Enric Vives, arquebisbe d’Urgell i bisbe 
delegat per al SMI, el Rector Mn. Javier 
Vilanova, el Vicerector Mn. Gabriel 
Casanovas i el Director espiritual 
Mn. Jaume Gené. Van ser una vinte-

na de seminaristes, entre ells un de 
la nostra diòcesi, els qui conviuran al 
Seminari amb seu a Barcelona, i as-
sistiran a les classes a les Facultats 
de l’Ateneu Sant Pacià de Barcelona.

El primer dia van tenir temps llarg 
per a compartir l’estiu i els eixos for-
matius del proper curs 2020-2021, 
i la predicació del recés per part de 
l’arquebisbe de Tarragona, Mons. Joan 
Planellas, que després presidí les 
Vespres i l’Eucaristia a la Catedral de 
Tarragona. Posteriorment, el canonge 
Mn. Norbert Miracle els va oferir una 

Joshua Enrique Carrillo Saldaña, 
seminarista de la diòcesi de Lleida
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CERCA DE VOSOTROS

La Patrona 
de Lleida

Queridos diocesanos:

Este año me siento más obligado que nunca pa-
ra recordar a toda la sociedad la fiesta de la 
Virgen María como Patrona de Lleida. Las cir-

cunstancias tan duras en las que vivimos nos empu-
ja a los cristianos a solicitar a Dios que nos libere 
de esta tragedia y a pedir la intercesión de la Virgen 
Blanca de la Academia en este mismo sentido para 
que la salud llegue a todos y mantenga la fortale za 
en las familias ante esta adversidad.

Todos sabéis que la Real y Pontificia Academia 
Mariana de Lleida era la encargada de organizar la 
fiesta el día 2 de octubre y en la que se combinaba 
el aspecto literario, cultural y social con los actos 
devocionales y litúrgicos. El Certamen literario era, 
y todavía lo es, un magnífico exponente de vincula-
ción de la devoción y la cultura. Hace unos años se 
fijó para la celebración el primer domingo de octubre 
como fecha más idónea facilitando una mayor par-
ticipación.

 La historia de la fiesta se remonta a los años 
sesenta del siglo XIX cuando el sacerdote Josep 
María Escolá, con sus colaboradores los señores 
Mensa y Roca Florejachs, manifestó un reconocido 
entusiasmo evangelizador y consiguió unir los sen-
timientos marianos de los ilerdenses promoviendo 
la devoción a la Virgen, levantando un Centro don-
de venerar la imagen y fundando una Academia pa-
ra profundizar en el estudio de aquellos aspectos 
que tienen a la Madre de Jesucristo como su objeto 
de consideración.

A lo largo de los años se han producido algunas 
variaciones en la estructura de la celebración. Hubo 
momentos en que los actos concitaban la atención 
de gran cantidad de devotos. Otras veces ha decaído 
el número de participantes y asistentes. Pero siem-
pre se ha mantenido la ilusión y el compromiso de 
los miembros de la Academia para que esta advo-
cación mariana estuviera en el corazón y en el cen-
tro de todas las familias de Lleida.

Tras varias gestiones y consultas, la Santa Sede 
declaró en el año 1945 Patrona de la ciudad de Llei-
da a la Virgen Blanca de la Academia, cuya imagen 
situada en el centro del retablo que preside el ora-
torio se debe al escultor Maximiliano Sala.

Precisamente las circunstancias sanitarias actua-
les nos hacen recordar la inicial mirada a la Virgen 
por parte de los cristianos del siglo XIX con moti-
vo de una epidemia de cólera. Con seguridad vivie-
ron la dureza de la situación pero no perdieron nun-
ca la esperanza. La oración constante de todas las 
comunidades avivó en aquel momento la devoción 
a la Virgen María. Ahora se nos pide también a to-
dos los cristianos la plegaria, la fortaleza y la soli-
daridad con aquellos que más sufren los efectos 
de la Covid-19 que son los enfermos y sus familia-
res. Nos acordamos particularmente de los difuntos 
y el dolor que ha supuesto para sus familias y amis-
tades la ausencia del cariño en la despedida o, si lo 
hubo, en el posterior funeral. También queremos agra-
decer las muestras de servicio y solidaridad de mu-
chos profesionales.

Los actos de este año quedarán del siguiente mo-
do: solemne Triduo en el oratorio durante los días 30 
de septiembre, 1 y 2 de octubre, celebración de la San-
ta Misa en la catedral el domingo, 4 de octubre, a las 
12 horas y el certamen, este año virtual, será difun-
dido por las redes a partir del día 2 de octubre. Os in-
vitamos a todos a participar.

Con mi bendición y afecto.

† Salvador Giménez Valls
Obispo de Lleida

Festa de la Moreneta a la Catedral

Pregària interreligiosa per la Pau 
avui a l’Acadèmia Mariana

La Confraria de la Mare de Déu 
de Montserrat de Lleida va ce-
lebrar, el passat 8 de setem-

bre al vespre, la festa de la Patro na 
de Catalunya ja que el 27 d’abril va 
quedar suspesa pel confinament 
a causa de la pandèmia de la Co-
vid-19. Ho va fer coincidint amb la 
festa del Naixement de la Mare de 
Déu, coneguda popularment a Ca-
talunya com a festa de les Mares -
dedéu Trobades, la segona festa de 
Montserrat i alhora de la mateixa 
confraria.

El bisbe de Lleida, Mons. Salva-
dor Giménez, va presidir l’Eucaris-
tia a la Catedral, que lluïa una reno -
vada il·luminació amb nous focus de 
led que donen una major llumino-
sitat al temple. Amb un aforament 
limitat per les circumstàncies, hi 
assistiren prop de vuitanta fidels i 
confrares, amb el president i junta 
de la Confraria al capdavant. Tots 
ells fent ús de la mascareta i man-
tenint en tot moment la preceptiva 
distància entre els seients, per evi-
tar qualsevol risc de contagi.

El bisbe Salvador va iniciar la se-
va homilia agraint l’esforç de la con-
fraria que tot i les circumstàncies ha 
volgut celebrar la festa de la Nati-
vitat de Maria amb solemnitat. Du-
rant la celebració es va pregar pels 
confrares difunts, entre ells per qui 
en fou consiliari, Mn. Xavier Batiste, 
en el primer aniversari de la seva 

E l teatre de l’Acadèmia Mariana 
acollirà avui 4 d’octubre, a les 19 h, 
la Pregària interreligiosa per la 

Pau, que tindrà lloc el proper diumenge 4 
d’octubre amb el lema «Som fruits d’un 
sol arbre, fulles d’una sola rama, flors 
d’un sol jardí. Per un virus podem perdre 
la nostra PAU interior?». Des de la Delegació d’Ecume-
nisme del nostre bisbat conviden a tothom a reflexio-
nar sobre aquest interès per la pau tan necessària en 
els nostres dies. En aquesta edició, en la qual es res-

pectaran totes les mesures higièniques i 
de seguretat proposades pel departament 
de Salut, està previst la participació de 
l’Associació Espiritual Brahma Kumaris, 
Budisme Tibetà, Comunitat Bahà’í, Comu -
nitat Jueva, Comunitat Islàmica Aloumma, 
Església Catòlica, Església Cristiana Ad-

ventista del Setè Dia, Església de Jesucrist dels Sants 
dels Darrers Dies, Església Ortodoxa Romanesa i Fra-
ternitat Blanca Universal. També està prevista l’actua-
ció de la Coral Estel del Cercle de Belles Arts.

mort, i Mn. Vicenç Ros, el darrer con-
frare traspassat que va morir el pas-
sat 21 de juliol. També es va pregar 
per tots els lleidatans que han mort 
com a conseqüència de la pandè-
mia. Finalitzada l’Eucaristia, el Bis-
be i els concelebrants, acompanyats 
pels fidels, anaren fins a l’altar de la 

Patrona de Catalunya, mentre el Pe-
tit Cor de la Catedral interpretava 
l’himne Verge Bruna amb lletra de 
Rosa Fabregat Solé, confrare re-
centment traspassada i també re-
cordada, i música de Mn. Joaquim 
Mesalles.

Tot seguit, i com s’acostuma a fer, 
es pujà cantant el Virolai fins al cam-
bril de la Moreneta per venerar la 
seva imatge. En aquesta ocasió i 
com a mesura preventiva sanitària, 
els fidels no van besar-la ni tocar- 
la, solament van poder fer una incli-
nació de cap com a gest simbòlic de 
veneració i devoció.

Jordi Curcó

TWITTER DEL PAPA FRANCESCTWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «L’alegria del 
cristià brolla de l’escolta i 
l’acollida de la Bona Nova 
de la mort i resurrecció de 

Jesús. Aquell qui creu en aquest anunci 
sap que la nostra vida neix de l’amor de 
Déu Pare» (5 de juliol).

@Pontifex: «La fe ens fa caminar amb 
Jesús pels camins d’aquest món amb la 
certesa que el poder del seu Esperit do-
blegarà les forces del mal, sotmetent-
les al poder de l’amor de Déu» (9 de ju-
liol).

@Pontifex: «La fe o és missio ne-
ra, o no és fe. La fe sempre et por-
ta a sortir de tu mateix. La fe ha 
ser transmesa; no per convèn-
cer, sinó per oferir un tresor. De-
manem al Senyor que ens aju-
di a viure la nostra fe d’aquesta 
manera: una fe de portes obertes, 
una fe transparent» (9 de juliol).

@Pontifex: «El dia del Judici no serem 
jutjats per les nostres idees, sinó per la 
compassió que haguem tingut» (20 de ju-
liol).

  

Projecte per restaurar l’altar 
de la Mare de Déu de Montserrat
La confraria aprofità la festa per donar a conèixer el projecte de 
restauració de l’altar de la Mare de Déu de Montserrat, inaugu rat 
el 1955 segons projecte de l’arquitecte Lluís Domènech i rea-
litzat pel tallista lleidatà Ramon Borràs amb policromats de Llu-
cià Oliva. El president de la Confraria, Josep Estruch, ha expli-
cat que el pas dels anys ha malmès el retaule que necessita 
una urgent actuació: «Seria bonic poder tenir-lo llest l’abril de 
2021 per la festa de la Patrona i més quan s’escau el 140 ani-
versari de la fundació de la confraria i el 75 de la seva recupe-
ració». Per a fer-ho realitat s’endegarà una campanya entre els 
confrares, entitats i a nivell ciutadà: «Quan es va fer l’altar, ara 
fa 65 anys, ja va ser sufragat per subscripció popular.»
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5.  Dilluns (lit. hores: 3a setm.) 
[Dt 8,7-18 / Sl: 1Cr 29,10-12 / 2Co 5,
17-21 / Mt 7,7-11]. Témpores d’Acció 
de Gràcies i de Petició; sant Froilán, 
bisbe de Lleó; santa Faustina Kowals-
ka, vg. polonesa, apòstol de la Divina 
Misericòrdia.

6.  Dimarts [Ga 1,13-24 / Sl 138 / 
Lc 10,38-42]. Sant Bru (Colònia, 1035 - 
Squillace, 1101), prev. retirat al desert 
de Chartreuse, fund. dels Cartoixans 

(Ocart); sant Emili, mr.; santa Maria de 
les Cinc Llagues, vg. franciscana.

7.  Dimecres [Ga 2,1-2.7-14 / Sl 
116 / Lc 11,1-4]. Mare de Déu del Ro-
ser, commemoració de la victòria de 
Lepant (1571); sant Marc, papa (romà, 
336); sant Sergi, mr.

8.  Dijous [Ga 3,1-5 / Sl: Lc 1,69-
75 / Lc 11,5-13]. Lleida:  Sants Àn-
gels de la Guarda. Sant Simeó el Just, 
profeta; sant Demetri, mr.

9.  Divendres [Ga 3,7-14 / Sl 110 / 
Lc 11,15-26]. Sant Dionís, primer bisbe 
de París, romà, i companys, mrs. (s. III); 
sant Joan Leonardi (Lucca, 1541 - Ro-
ma, 1609), prev., fund.; sant Abraham 
(s. XIX aC), patriarca, pare en la fe; sant 
Lluís Bertran, prev. dominic, de Valèn-
cia, missioner a Amèrica.

10.  Dissabte [Ga 3,22-29 / Sl 
104 / Lc 11,27-28]. Sant Tomàs de Vi-
llanueva (1486-1555), bisbe de Valèn-

cia (agustinià), de Fuenllana; sant Sa-
bí, ermità al Pirineu.

11.  Diumenge vinent, XXVIII de 
durant l’any (lit. hores: 4a setm.) [Is 
25,6-10a / Sl 22 / Fl 4,12-14,19-20 / 
Mt 22,1-14 (o bé, més breu: 22,1-10]. 
Sant Joan XXIII, papa (1958-1963); 
santa Soledat Torres Acosta (Madrid, 
1826-1887), vg., fund. de les Serven-
tes de Maria, Vetlladores dels Malalts 
(SM,1851); sant Germà, bisbe i mr.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

Homenatge virtual a la Verge Blanca

Cada any se celebra un certamen literari amb 
motiu de la festa de la Verge Blanca de l’Aca-
dèmia, patrona de Lleida, el qual organitza 

l’Acadèmia Mariana. Aquest certamen s’acostuma 
a fer en honor a una advocació de Maria que en ca-
da edició és diferent. La situació sociosanitària en la 
qual ens trobem aquest any va provocar la suspen-
sió del certamen que ja s’havia començat a prepa-
rar, pensant en poder fer un acte diferent que no-
més fos una trobada de poetes lloant la Mare de 
Déu, sense que hi hagués la vessant de concurs. En 
aquell moment es va pensar que es dedicaria a Ma-
ria de Natzaret, salut dels malalts.

Però amb el pas dels mesos no es poden realitzar 
actes d’aquest tipus oberts al públic, i per això des 
de l’Acadèmia Mariana s’ha optat per un enregistra-
ment de les poesies amb la voluntat de lloar la Mare 
de Déu, i també un petit concert. Estava previst que 
es difongués per les xarxes socials el dia 2 d’octubre, 
festivitat de la Verge Blanca.

Les poesies s’han escollit entre les que han estat 
guardonades en certàmens anteriors, tot i que tam-
bé n’hi haurà d’inèdites, i són recitades pels seus 
autors en la mesura que sigui possible, o per recita-
dors que han volgut participar en aquesta iniciativa. 
Els enregistraments s’han realitzat en diferents loca-

Recés sobre 
la joia 

del Parenostre

La Unitat Pastoral Agermanada de les parròquies 
Mare de Déu del Pilar i Santa Maria Magdalena 
organitzarà aquest curs, recessos de formació 

teològica, espiritual i pastoral amb el títol «La joia del 
Parenostre». 
  El recés, dirigit per Mn. Ramon Prat, tindrà lloc un 
dissabte al mes de 9 a 11.30 h a la parròquia de 
Santa Maria Magdalena, i també s’emetrà per video-
conferència. 
  Les inscripcions es poden fer gratuïtament per cor-
reu electrònic a secretaria.upapm2012@gmail.com, 
o bé per Whatsapp i tel. 626 343 735. 
  Aquesta formació havia de començar el passat el 
19 de setembre i seguirà el 24 d’octubre, 21 de no-
vembre, 12 de desembre de 2020 i el 16 de gener, 
13 de febrer, 20 de març, 17 d’abril, el 15 de maig 
i el 12 de juny de 2021.

litzacions de la Casa de l’Església. El Petit Cor de la 
Catedral interpretarà les peces musicals a l’oratori. 

El programa previst és el següent: Presentació 
del certamen, salutació del director de l’Acadèmia 
Mariana Dr. Joan Viñas Sala, paraules del manteni-
dor Dr. Jacint Cabau Rúbies, recitació de poemes 
enaltint Maria, ofrena a Maria, recitació de poemes 
per conèixer Maria i aprofundir-hi, recitació de poe-
mes vivencials sobre Maria, ofrena musical a Maria 
a càrrec del Petit Cor de la Catedral (Dir.: Joaquim 
Mesalles Sorolla), paraules a càrrec del Bisbe de 
Lleida i comiat.

REFLEXIONSREFLEXIONS

Respectant 
mesures higièniques 

i distàncies

En s anem endinsant en aquest nou curs 
espe cial. Mai no ens havíem trobat en 
la situació que els ha tocat viure a les 

famílies, els mestres i professors, el perso -
nal d’administració i serveis, i els infants i jo-
ves que omplen les escoles de vida. Enguany, 
hi haurà moments en què es posarà a pro-
va la vocació educativa dels docents; el mo-
tor intern de les seves iniciatives i activitats;
la seva capacitat d’imaginar, de trobar solu-
cions, d’encomanar il·lusió i de mantenir, amb 
esperit fort i constant, una tasca que no-
més es pot realitzar amb fidelitat a l’ideal 
d’ajudar els alumnes a créixer i fer-se grans. 
Un curs marcat per la persistència de la pan-
dèmia, la seva incerta evolució, la necessitat 
de normes i de protocols clars i abastables 
i d’actituds personals compromeses…

Benvingudes siguin les eines, tan ordinàries 
com extraordinàries, que el moment posa a 
l’abast i que tan bon servei han fet durant el 
passat confinament, i que continua ran fent, 
transformant determinats procedi ments i 
itineraris que semblaven inamovibles. Per-
què, com em deia un professor ja allunyat de 
les aules per l’edat, després de molts anys 
de mestratge poc estrident però continuat i 
constant, sense el contacte directe, la rela-
ció interpersonal, la presència física i moral, 
no es poden transmetre valors humans, es-
pirituals i religiosos. Una bona educació és 
bàsica per confiar en el futur d’un país, i avui 
en som força deficitaris. Quin contrast quan 
llegim a l’evangeli de Lluc els anys d’infan-
tesa de Jesús: «Jesús creixia en edat i sa-
viesa, i tenia el favor de Déu i dels homes» 
(Lc 2.52). 

Ben retrobats siguin els nens i les nenes, 
els nois i les noies que omplen les aules res-
pectant les mesures higièniques i distàncies 
previstes. Molt bona feina als professionals 
en aquest curs tan excepcional. Des de la fra-
gilitat personal i les limitacions que la situa-
ció imposa, convé que no deixin d’oferir un 
mestratge que acompanya, i el testimoni d’u -
na tasca quotidiana ben feta, reeixida, amb 
voluntat de trobada personal amb cada 
alumne, de trobada comunitària amb tot el 
grup classe, trobades orientades pel missat-
ge evangèlic esmentat.

Enric Puig Jofra, SJ

Imatge d’arxiu d’una altra edició del Certamen Marià
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◗  Lectura del profeta Isaías (Is 5,1-7)

Quiero cantar para mi amigo una canción de amor ha-
cia su viña. Mi amigo tenía una viña en una loma fe-
raz. La cavó, quitó las piedras, plantó cepas selec-
tas; en medio de ella construyó una torre y excavó 
también un lagar; esperaba que produjera uvas, pe-
ro sólo produjo agrazones. Ahora, habitantes de Je-
rusalén, hombres de Judá, juzgad entre mí y mi viña. 
¿Qué más podía hacerse con mi viña que no lo ha-
ya hecho yo? ¿Por qué, si esperaba que diera uvas, 
sólo ha dado agrazones? Ahora, pues, os diré qué 
voy a hacer con mi viña: le quitaré el seto, y servirá 
de pasto; derribaré la tapia, y será pisoteada. Haré 
de ella un desierto; no será más podada ni escarda-
da; toda será cardos y abrojos; y mandaré a las nu-
bes que no dejen caer más lluvia sobre ella. Sí, la 
viña del Señor omnipotente es el pueblo de Israel; 
y los hombres de Judá, su plantel escogido. El Se-
ñor esperaba de ellos respeto a la ley, y hay sangre 
derramada; esperaba justicia, y sólo hay gritos de 
dolor.

◗  Salmo responsorial (79)

R. La viña del Señor es la casa de Israel.

◗  Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Filipenses (Flp 4,6-9)

Hermanos no os inquietéis por cosa alguna, sino más 
bien en toda oración y plegaria presentad al Señor 
vuestras necesidades con acción de gracias. Y la paz 
de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, guarda-
rá vuestros corazones y vuestros pensamientos en 
Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, considerad lo 
que hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, 
de amable, de buena fama, de virtuoso, de laudable; 
practicad lo que habéis aprendido y recibido, lo que 
habéis oído y visto en mí, y el Dios de la paz estará 
con vosotros.

◗  Lectura del santo Evangelio según 
san Mateo (Mt 21,33-43)

En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes 
y a los senadores del pueblo: «Oíd otra parábola: Un 
hacendado plantó una viña, la cercó con una valla, 
cavó en ella un lagar, edificó una torre para guardar la, 
la arrendó a unos viñadores y se fue de viaje. Cuando 
llegó el tiempo de la vendimia, mandó sus criados a los 
viñadores para recibir su parte. Pero los viña dores 
agarraron a los criados, y a uno le pegaron, a otro lo 
mataron y a otro lo apedrearon. Mandó de nuevo otros 
criados, más que antes, e hicieron con ellos lo mismo. 
Finalmente les mandó a su hijo diciendo: Respetarán 
a mi hijo. Pero los viñadores, al ver al hijo, se dijeron: 
Éste es el heredero. Matémoslo y nos quedaremos 
con su herencia. Lo agarraron, lo echaron fuera de la 
viña y lo mataron. Cuando venga el dueño de la viña, 
¿qué hará con aquellos viñadores?». Le dijeron: «Ha-
rá morir de mala muerte a esos malvados y arrenda -
rá la viña a otros viñadores que le paguen los frutos a 
su tiempo». Jesús les dijo: «¿No habéis leído nunca en 
las Escrituras: La piedra que los constructores dese-
charon, en piedra angular se ha convertido; esto ha si-
do obra del Señor, una maravilla a nuestros ojos?» «Pues 
bien, os digo que se os quitará a vosotros el reino de 
Dios para dárselo a un pueblo que pague sus frutos.

Diumenge XXVII de durant l’any (A)

És ben coneguda, a la Bíblia, la 
imatge de la vinya per designar 
el poble d’Israel. I avui les lectu -

res ens parlen d’aquest poble i de la se-
va infidelitat. La primera lectura és 
un deliciós poema d’Isaïes que can-
ta l’amor de l’enamorat per la seva vi-
nya, l’amor de Déu pel poble d’Israel. 
Té totes les atencions possibles amb 
aquesta vinya: un lloc fecund; la cava, 
la neteja, hi planta els millors ceps; 
construeix una torre i hi talla un cup. 
És a dir, la vinya es troba en condicions 
immillorables per a donar fruit però 
quina és la realitat?: Em dona raïms 
agres quan jo n’esperava bon raïm. L’a-
mo de la vinya parla ara del càstig d’a-
questa vinya: La deixaré abando nada, 
que el bestiar la trepitgi. I el text pas-
sa de la metàfora a la realitat: La vinya 
del Senyor de l’univers és el poble d’Is -
rael. N’esperava justícia però no s’hi 
veu sinó injustícies; n’esperava bon-
dat i s’hi sent el clam dels oprimits. El 
poble d’Israel no ha donat el fruit que 
Déu n’esperava.

El mateix ens diu l’evangeli. Subrat-
lla com el propietari (Déu) envia a la 
vinya les seus homes per a recollir-ne 
el fruit; ho fa diverses vegades. Però el 
resultat és: Els van agafar, i a un, li van 
pegar, a un altre, el van matar, a un al-
tre el van treure a cops de pedra. I lla-
vors el propietari (Déu) hi envia el seu 
mateix Fill, pensant: Ara sí que en faran 
cas. Però el resultat és: El van agafar, 
el van treure fora de la vinya i el van 
matar (una indicació clara de la mort 
de Jesús fora muralles). Què fa el pro-
pietari ara: Passarà la vinya a uns al-
tres que li donin els fruits al temps de 
la verema. Aquests som els cristians. 
Però Déu espera que nosaltres sí do-
nem fruit: Serà donat a un poble que 
el farà fructificar. Si no donem bons 
fruits, l’amor de l’amo de la vinya queda 
sense resposta. I serem igualment cul-
pables. Sant Pau ens diu quins són els 
fruits que Déu n’espera: No us inquie-
teu per res; acudiu a la pregària; inte-
resseu-vos per tot allò que és veritat, 
respectable, just, net, amable, de bona 
reputació, virtuós i digne d’elogi.

Mn. Jaume Pedrós

Què espera Déu 
de nosaltres?

COMENTARI

◗  Lectura del llibre d’Isaïes (Is 5,1-7)

Dedico aquest cant al meu estimat, cant de l’enamo-
rat a la seva vinya. El meu estimat tenia una vinya 
al turó de Ben-Samen. La cavà, la netejà de pedres, 
hi plantà els millors ceps, construí al mig una torre 
de guàrdia i hi va fer un cup tallat a la roca. Espera va 
que li donaria bon raïm, però li donava raïms agres. 
I ara, si us plau, habitants de Jerusalem i homes de 
Judà, feu de jutges entre jo i la meva vinya. Què po-
dia fer per ella que no ho hagi fet? Per què em dona 
raïms agres quan jo n’esperava bon raïm? Doncs ara 
us diré què penso fer a la meva vinya: li trauré la tan-
ca, i que els ramats la brostegin, enderrocaré el seu 
clos, i que el bestiar la trepitgi. La deixaré abando-
nada. No la podaran ni la cavaran, hi creixeran arge-
lagues i cards, i manaré als núvols que no hi deixin 
caure la pluja. La vinya del Senyor de l’univers és el 
poble d’Israel, i els homes de Judà són els ceps que 
ell havia preferit. N’esperava justícia, però no hi veu 
sinó injustícies; n’esperava bondat, però hi sent el 
clam dels oprimits.

◗  Salm responsorial (79)

R. La vinya del Senyor és el poble d’Israel.

◗  Lectura de la carta de sant Pau 
als cristians de Filips (Fl 4,6-9)

Germans, no us inquieteu per res. A cada ocasió 
acudiu a la pregària i a la súplica, i presenteu a Déu 
les vostres peticions amb acció de gràcies. Així la 
pau de Déu, que sobrepassa el que podem entendre, 
guardarà els vostres cors i els vostres pensaments 
en Jesucrist. Finalment, germans, interesseu-vos per 
tot allò que és veritat, respectable, just, net, amable, 
de bona reputació, virtuós i digne d’elogi. Practiqueu 
allò que jo us he transmès i vosaltres heu rebut, que 
heu sentit o heu vist en mi, i el Déu de la pau serà 
amb vosaltres.

◗  Lectura de l’Evangeli segons sant Mateu 
(Mt 21,33-43)

En aquell temps, Jesús digué als grans sacerdots i 
als notables del poble: «Escolteu una altra paràbo-
la: Un propietari plantà una vinya, la voltà d’una tan-
ca, hi cavà un cup, hi construí una torre de guàrdia, 
hi deixà uns vinyaters que la cultivessin, i se n’anà 
del país. Quan s’acostava el temps de la verema, 
envià els seus homes per recollir-ne els fruits, però 
aquells vinyaters els van agafar, i a un, li van pegar; a 
un altre, el van matar; a un altre el van treure a cops 
de pedra. Ell envià més homes que la primera vega-
da, però els tractaren igual. Finalment els envià el 
seu fill, pensant que, almenys el fill, el respectarien. 
Però ells, en veure’l, es digueren: “Aquest és l’hereu: 
matem-lo i ens quedarem l’heretat.” I l’agafaren, el 
van treure fora de la vinya i el van matar. Quan torni 
l’amo de la vinya, què farà amb aquells vinyaters?» Li 
responen: «Farà matar aquells mals homes i passarà 
la vinya a uns altres que li donin els fruits al temps 
de la verema.» Jesús els diu: «No heu llegit mai 
allò que diu l’Escriptura: “La pedra que rebutjaven 
els constructors ara corona l’edifici. És el Senyor qui 
ho ha fet i els nostres ulls se’n meravellen”? Per això 
us dic que el regne de Déu us serà pres i serà donat 
a un poble que el farà fructificar.»


