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PROP DE VOSALTRES

Nous sants per a l’Església
Benvolguts diocesans:

E l passat 14 d’octubre el papa Fran-
cesc va presidir la Santa Missa i 
la canonització de set beats. Dos 

d’ells molt coneguts, el papa Pau VI 
i l’arquebisbe Óscar Romero i els altres 
anomenats «beats de la caritat» (Fran-
cesco Spinelli, Vincenzo Romano, Ma-
ría Catalina Kasper, Nazaria Ignacia 
March y Nunzio Sulprizio), molt venerats 
en els seus països o congregacions. 
A la cerimònia a la plaça de Sant Pere 
del Vaticà es notava en l’ambient una 
profunda alegria i un major agraïment 
a Déu per situar aquestes persones 
com a models a seguir per a tots els 
cristians que desitgen caminar darre-
re les petjades de Jesús.

Em sembla que molts de vosaltres 
vàreu seguir la celebració mitjançant 
alguna cadena de televisió o de ràdio i 
ho encerto si dic que us va commoure 
l’esdeveniment i us va fer reflexionar 
molt l’homilia del Papa. El meu comen-
tari d’avui se centra en els dos sants 
més coneguts sense restar importàn-
cia a les virtuts dels altres cinc. Cada 
un d’ells té les seves pròpies caracte-
rístiques personals que són suscep-
tibles d’exemplaritat per a tothom; de 
cap manera els uns són més rellevants 
que els altres.

El primer és PAU VI. El van batejar 
amb el nom de Joan Baptista Montini, 

va néixer a Concesio, a prop de Brescia, 
a la Llombardia, al nord d’Itàlia, el 26 
de setembre de 1897 i va morir a Cas-
tellgandolfo el 6 d’agost de 1978. Va 
ser el 262è Pontífex de l’Església catò-
lica, elegit en juny de l’any 1963 suc-
ceint a sant Joan XXIII. Va ser beatificat 
el 19 d’octubre de 2014 i acceptat un 
miracle que es va incorporar a la causa 
de canonització. Va continuar i clausu-
rar el Concili Vaticà II (1962-1965) que 
ha estat l’esdeveniment més transcen -
dental del segle XX per a la nostra Es-
glésia.

Segons el meu parer aquest gran ho-
me pot ajudar-nos en alguna de les se-

ves facetes personals. Molt preocu pat 
pels problemes del món, l’anomenen 
«el Papa de la vida» per la seva de-
fensa de la concepció; alguns el conei-
xem com l’home del diàleg; va ser molt 
equànime en tots els assumptes de l’Es-
glésia després de les corrents postcon-
ciliars i va manifestar sempre un cant a 
l’esperança en el Déu de Jesucrist que 
ens porta la salvació per a tota la hu-
manitat. 

El segon és ÓSCAR ARNULFO ROME-
RO, arquebisbe de Sant Salvador. Va 
néixer el 15 d’agost de 1917 a Ciudad 
Barrios, del departament de Sant Mi-
quel; va ser assassinat a l’altar mentre 

celebrava la Santa Missa el 24 de març 
de 1980. Just deu anys després es va 
iniciar la causa de canonització i pre-
sentada de manera formal el seu suc-
cessor Arturo Rivera. Des de llavors va 
rebre el títol de Servent de Déu. El 3 de 
febrer de 2015 va ser reconegut per 
l’Església com a màrtir «per odi a la fe» 
quan el papa Francesc va aprovar el 
decret de martiri corresponent. El 23 
de maig del mateix any va ser beatificat 
a la plaça del Salvador del Mundo. Es 
tracta del primer salvadoreny en ser ele-
vat als altars i el primer arquebisbe màr-
tir d’Amèrica. Molt estimat pel seu po-
ble mentre va viure i reconegut com a
sant, immediatament després de la se-
va mort, per tots els que el van conèi-
xer. Va ser un signe de contradicció en-
mig d’un món colpejat per la violència 
del poder constituït i per les forces con-
tràries. Va ser titllat de comunista per 
uns i de traïdor pels altres. Fidel a la pa-
raula de Déu i a la Doctrina Social de 
l’Església, va reprovar tota violència 
de la que va ser víctima. Compromès 
totalment amb el seu poble va arribar 
a dir «Que la meva sang sigui llavor de 
llibertat». A nosaltres ens ensenya el 
camí de la pau, l’entrega als més po-
bres i la denúncia profètica de les in-
justícies. Pregueu per nosaltres.

Amb la meva benedicció i afecte.
† Salvador Giménez Valls

Bisbe de Lleida

NOTÍCIES

Celebració de les Noces de Diamant 
de sor Teresa Martínez a Aitona

La capella de la Residència de Santa Teresa Jornet 
de les Germanetes dels Ancians Desemparats 
d’Aitona va acollir, el dia 13 d’octubre, l’Euca-

ristia d’Acció de Gràcies pels 75 anys de vida religio-
sa d’una de les germanetes de la comunitat, sor Te-
resa Martínez Díaz.

La celebració fou presidida pel bisbe emèrit de Llei-
da Joan Piris, acompanyat per altres preveres vincu-
lats amb aquesta germaneta, que va néixer al poble 
de Cariño (La Coruña) fa 95 anys i en porta gairebé 
40 a Aitona. Sor Teresa va estar acompanyada per un 
bon nombre de germanetes. També van fer-se presents 
els seus familiars i amics, així com l’alcaldessa d’Ai-
tona, Rosa Pujol, i alguns veïns de la localitat. 

El moment més emocionant de la celebració va ser 
el de la renovació dels vots, que sor Teresa va fer so-
lemnement davant el bisbe Piris i de tots els fidels, 
amb veu forta i alhora emocionada. L’Eucaristia va 
cloure amb unes paraules seves d’agraïment donant 
les gràcies a tothom per haver-la acompanyat. La ce-
lebració tingué continuïtat a la sala d’actes de la Resi-
dència, amb música, cançons, regals i un enorme pas-
tís d’aniversari. 

Al dia següent, diumenge 14 d’octubre, sor Tere sa 
es va traslladar acompanyada per la superiora d’Ai-
tona, sor Montserrat Brescó, al Monestir de Montser-
rat, on assistí a la Missa conventual, oferint en l’Euca-
ristia un ram de flors pels 75 anys de Germaneta. 

Tot seguit pujà a venerar la Moreneta en el seu cam-
bril. Abans de marxar, van anar a resar davant del 
monument de Santa Teresa Jornet, ubicat al Camí de 
Sant Miquel.



 Pàgina 2 11 de novembre de 2018

CERCA DE VOSOTROS

Nuevos santos 
para la Iglesia

«

Queridos diocesanos:

E l pasado día 14 de octubre el papa Francisco 
presidió la Santa Misa y la canonización de sie-
te beatos. Dos muy conocidos, el papa Pablo VI 

y el arzobispo Óscar Romero y los otros llamados 
«beatos de la caridad» (Francesco Spinelli, Vincen-
zo Romano, María Catalina Kasper, Nazaria Ignacia 
March y Nunzio Sulprizio), muy venerados en sus pro-
pios países o congregaciones. En la ceremonia en la 
plaza de San Pedro del Vaticano se notaba una pro-
funda alegría y un mayor agradecimiento a Dios por 
situar a estas personas como modelos a seguir pa-
ra todos los cristianos que desean caminar tras las 
huellas de Jesús.

Me parece que muchos de vosotros seguisteis la 
celebración por medio de alguna cadena de televisión 
o de radio y acierto si digo que os conmovió el acon-
tecimiento y os hizo reflexionar mucho la homilía del 
Papa. Mi comentario de hoy se centra en los dos san-
tos más conocidos sin restar importancia a las virtu-
des de los otros cinco. Cada uno de ellos tiene sus 
propias características personales que son suscep-
tibles de ejemplaridad para todos; de ninguna mane-
ra unos son más relevantes que otros.

El primero es PABLO VI. Su nombre de bautismo fue 
Juan Bautista Montini, nació en Concessio, cerca de 
Brescia, en Lombardía, al norte de Italia, el día 26 
de septiembre de 1897 y murió en Castelgandolfo el 
día 6 de agosto de 1978. Fue el 262 Pontífice de la 
Iglesia católica, elegido en junio del año 1963 suce-
diendo a san Juan XXIII. Fue beatificado el 19 de octu-
bre de 2014 y aceptado un milagro que se incorporó 
a la causa de canonización. Continuó y clausuró el Con-
cilio Vaticano II (1962-1965) que ha sido el aconteci-
miento más trascendental del siglo XX para nuestra 
Iglesia.

Según mi parecer este gran hombre puede ayudar-
nos en alguna de sus facetas personales. Muy pre-
ocupado por los problemas del mundo, es llamado 
«el Papa de la vida» por su defensa de la concepción; 
algunos lo conocen como el hombre del diálogo; fue 
muy ecuánime en todos los asuntos de la Iglesia tras 
las corrientes postconciliares y manifestó siempre 
un canto a la esperanza en el Dios de Jesucristo que 
nos trae la salvación para toda la humanidad.

El segundo es ÓSCAR ARNULFO ROMERO, arzo-
bispo de San Salvador. Nació el día 15 de agosto de 
1917 en Ciudad Barrios, del departamento de San Mi-
guel; fue asesinado en el altar mientras celebraba la 
Santa Misa el día 24 de marzo de 1980. Justo diez 
años después se inició la causa de canonización y se 
presentó de modo formal a su sucesor Arturo Rivera. 
Desde entonces recibió el título de Siervo de Dios. El 
día 3 de febrero de 2015 fue reconocido por la Igle-
sia como mártir «por odio a la fe» al ser aprobado por 
el papa Francisco el decreto de martirio correspon-
diente. El día 23 de mayo del mismo año fue beatifi-
cado en la plaza del Salvador del Mundo. Se trata del 
primer salvadoreño en ser elevado a los altares y el 
primer arzobispo mártir de América. Muy querido por 
su pueblo mientras vivió y reconocido como santo, 
de inmediato tras su muerte, por todos los que lo co-
nocieron. Fue un signo de contradicción en medio de 
un mundo golpeado por la violencia del poder consti-
tuido y por las fuerzas contrarias. Fue tildado de comu-
nista por unos y de traidor por otros. Fiel a la Palabra 
de Dios y a la Doctrina Social de la Iglesia, reprobó to-
da violencia y fue víctima de la misma. Comprometido 
totalmente con su pueblo llegó a decir «Que mi sangre 
sea semilla de libertad». A nosotros nos enseña el ca-
mino de la paz, la entrega a los más pobres y la denun-
cia profética de las injusticias. Rogad por nosotros.

Con mi bendición y afecto.

† Salvador Giménez Valls
Obispo de Lleida

TWITTER DEL PAPA FRANCESCTWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «Que l’amor 
de Déu esdevingui cada 
cop més la força que atrau 
i orienta la nostra lliber-

tat» (2 de setembre).

@Pontifex: «La veritable pau és un do 
de Déu; brolla de cors guarits i recon-
ciliats i s’estén fins a abraçar el món 
sencer» (3 de setembre).

@Pontifex: «La fe ens ajuda a entendre 
el sentit de la vida: Déu és amb nosal-
tres i ens estima infinitament» (4 de se-
tembre).

@Pontifex: «Recordeu que 
com més us doneu als altres 
més rebreu vosaltres matei-
xos i sereu més feliços» (7 
de setembre).

«Al Japó hi ha un gran respecte 
pel fet religiós»

Festa de Santa Teresa de Jesús 
al monestir de la Caparrella

A l Japó hi ha un gran respecte pel fet religiós, 
no se’n riuen. Déu no els fa nosa», va expli-
car el bisbe auxiliar d’Osaka (Japó), el reli-

giós claretià Josep M. Abella, el vespre del passat 
9 d’octubre, en una xerrada que va oferir a la parrò-
quia de Sant Antoni M. Claret de Balàfia.
  En la seva intervenció, el bisbe Abella va dir que 
el cristianisme té una llarga història al Japó. Hi va 
arribar l’any 1540 amb sant Francesc Xavier, i és 
alhora una història martirial. Pel que fa a la realitat 

E l bisbe Salvador va presidir, el 15 d’octubre, 
la festa de Santa Teresa de Jesús al mones-
tir del Sagrat Cor de les religioses carmelites 

descalces, a la partida de la Caparrella de Lleida. 
En concret va presidir l’Eucaristia, que fou conce-
lebrada per Mn. Francesc Xavier Jauset i Mn. Jo-
sep M. Escorihuela, assistents religiosos de la co-
munitat.
  En la seva homilia, el bisbe Salvador va remarcar 
que la festa de Santa Teresa de Jesús és molt im-
portant per al monestir de les Carmelites de Llei-
da: «Per les seves filles és avui una gran festa», 
va dir, i alhora es va referir a la seva patrona com 
la primera dona proclamada Doctora Universal de 
l’Església. Va ser el 27 de setembre de 1970, pel 
papa Pau VI. El bisbe Salvador va evocar la figura 
de Teresa de Jesús com una gran dona, molt valen-
ta i amb un gran sentit comú, que ha fet molt de bé 
a l’Església. Finalitzada la celebració, els fidels van 
venerar la relíquia que les religioses conserven en 

de l’Església catòlica, va dir que en un país amb 
126 milions d’habitants, només hi ha 420.000 ca-
tòlics, que representa un 0,4%: «La catedral d’O-
saka la freqüenten uns 200 cristians. L’únic poder 
que té a les seves mans una Església tan minori-
tària, com ho és la catòlica al Japó, és la transpa-
rència i la coherència. Nosaltres com a missioners 
només fem una cosa: evangelitzar. La nostra mis-
sió és ajudar a viure la condició humana, i l’Evange-
li ens ajuda a viure-la amb profunditat.»
  El bisbe Abella va explicar com l’Església catòlica 
del Japó ha de viure enmig d’un marcat pluralisme 
cultural i religiós: «...que exigeix una forta convicció 
de la pròpia fe i una obertura i adhesió cordial a la 
persona de Jesús; amb una opció clara de ser al 
costat dels marginats i de treballar per la Pau, en 
una societat que ha patit la guerra». 
  El «bisbe missioner» va néixer a Lleida el 1949. 
Va rebre l’ordenació episcopal el passat 16 de ju-
liol a la Catedral d’Osaka, on ja ha retornat després 
d’haver visitat a Lleida les seves dues germanes 
i d’haver compartit comunitat amb el religiosos 
claretians.

Jordi Curcó

un artístic reliquiari de plata. Posteriorment, en el 
locutori, la comunitat va rebre la felicitació de bo-
na part dels fidels que pujaren fins al monestir de 
la Caparrella a celebrar i compartir amb les religio-
ses carmelites la festa de la seva fundadora i pa-
trona.

Jordi Curcó
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Aprofundir 
el misteri de Jesús
Aquests diumenges estem llegint a la 

segona lectura fragments escollits de 
la carta als Hebreus. El que llegim avui 

ens ofereix l’ocasió de tornar a aprofundir 
el misteri de Jesús. Hebreus té un llenguat-
ge molt propi. Quan l’entenem apareix el que 
és: un místic extraordinari que ens acompa-
nya cap el nucli del misteri que ell ha con-
templat. Aquesta és la idea central de la car-
ta: Jesucrist va entrar al santuari del cel no 
amb la sang d’altres sinó amb la seva pròpia 
sang (9,11-12). Té al davant, sens dubte, la 
mort de Jesús en la creu. La imatge de la sang, 
però, és tan viva i la mort de Jesús tan dolo-
rosa, que espontàniament pensem en el seu 
sofriment. Però l’autor no es refereix pròpia-
ment a la mort física de Jesús sinó a la se-
va donació total, personal, lliure al Pare, a 
la seva entrega interior plena. No va oferir 
coses externes o animals, com feien els sa-
cerdots al temple de Jerusalem, sinó que es 
va oferir ell mateix, donant-se del tot. Utilitza 
la imatge de la sang, però no per subratllar 
el sofriment o la mort de Jesús, sinó com a 
signe de la seva donació personal al Pare, 
sentit últim i admirable de la seva mort, i de 
tota la seva vida.

Hebreus continua: amb la seva sang entrà 
al santuari del cel. Per a Hebreus, el cel és Déu 
mateix. Així Jesús, donant-se, va entrar en co-
munió plena amb Déu. És donant-se del tot 
al Pare com Jesús, el Fill, es va unir a Ell i va 
entrar a la felicitat, la vida plena. En un altre 
text ho diu de manera sorprenent: «Tot i ser 
Fill, en els sofriments va aprendre a entregar- 
se al Pare i així arribà a la plenitud» (5,8-9). 
Aquest va ser el seu misteri i aquest es el «ca-
mí nou i vivent» (10,19-20) que ens ha obert 
a nosaltres i a tota la humanitat, el camí de 
la veritable comunió amb Déu, el camí d’una 
vida donada, oferta, generosa, que sap esti-
mar i perdonar, que sap perdre-ho tot, do-
nant-se als altres. 

Gaspar Mora
Professor emèrit de la FTC

REFLEXIONS

AGENDAAGENDA

◗  Diumenge, 11 de novembre. A les 12 h, 
Eucaristia preparada per l’Hospitalitat 
de Lourdes, a la Parròquia del Santíssim 
Salvador de Pardinyes.

◗  Dimarts, 13 de novembre. A les 17.30 h, 
formació del moviment de Vida Creixent. 
Conferència «Fem comunitat», a càrrec 
de Mn. Joan Jové, a l’IREL.

◗  Dijous, 15 de novembre. A les 19.30 h, 
cicle de conferències: «El creixement in-
terior i la convivència social», a càrrec de 
Daniel Gabarró, a l’IREL.

◗  Divendres, 16 de novembre. A les 17 h, 
Jornada de Formació Missionera. Taller 
Sembradors d’estels i Infància missio-
nera, a la Casa de l’Església-Acadèmia 
Mariana. 

   

12.  Dilluns  (lit. hores: 4a setm.) 
[Tt 1,1-9 / Sl 23 / Lc 17,1-6]. Sant 
Josafat, bisbe coadjutor de Pólozk i 
màrtir (1623) per la unitat dels cris-
tians; sant Emilià (Millán) de la Co-
golla, ermità a la Rioja.

13.  Dimarts [Tt 2,1-8.11-14 / 
Sl 36 / Lc 17,7-10]. Sant Leandre, 
bisbe de Sevilla (s. VI); sant Dídac 
(Diego) d’Alcalà, religiós franciscà 
a Sevilla (†1463); sant Estanislau 
de Kostka, religiós jesuïta.

14.  Dimecres [Tt 3,1-7 / Sl 22 / 
Lc 17,11-19]. Sant Serapi, primer 

màrtir mercedari; sant Josep Pigna-
telli, prev. jesuïta; santa Veneran-
da, vg.

15.  Dijous [Flm 7-20 / Sl 145 / 
Lc 17,20-25]. Sant Albert el Gran 
(†1280), bisbe de Ratisbona i doctor 
de l’Església (dominicà), patró dels 
naturalistes; sant Eugeni, bisbe de 
Toledo; sant Leopold (s. XII), noble, 
patró d’Àustria.

16.  Divendres [2Jo 4-9 / Sl 
118 / Lc 17,26-37]. Santa Marga-
rida d’Escòcia (†1093), reina, nas-
cuda a Hongria; santa Gertrudis 

(1256-1303), verge cistercenca a 
Helfta.

17.  Dissabte [3Jo 5-8 / Sl 111 / 
Lc 18,1-8]. Santa Isabel d’Hongria
(1207-1231), princesa viuda, ser-
ven ta dels malalts; sant Gregori Tau-
maturg, bisbe de Neocesarea (s. III); 
sant Iscle o Aciscle i santa Victòria, 
germans mrs. a Còrdova (303). 

18.  Diumenge vinent, XXXIII 
de durant l’any (lit. hores: 1a setm.) 
[Dn 12,1-3 / Sl 15 / He 10,11-14.
18 / Mc 13,24-32]. Sant Romà, mr.; 
sant Aureli, mr.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

Marta Trepat obre el curs de l’IREL

Els infants de l’Arxiprestat de 
les Garrigues celebren el Domund

La doctora en psicologia Mar-
ta Trepat va impartir, el di-
jous 18 d’octubre, la lliçó 

inaugural del curs 2018-2019 
de l’IREL al saló d’actes de l’e-
difici del Rectorat de la UdL.
  «La relació cara a cara s’està 
perdent», va afirmar Trepat. «A 
vegades, tinc la sensació de que 
tenim ulls i no hi veiem, tenim orelles i no escoltem 
a l’altre», va dir. En aquest sentit, Trepat va posar en 
dubte què passarà en el futur amb la comunicació 
quan no es faci a les xarxes. I va destacar que «no-
més cal llegir Twitter o qualsevol xarxa social per 
veure que moltes opinions s’expressen amb agressi-
vitat, amb violència». «Aquesta agressivitat ja hi era 
a la societat però ara surt a l’exterior», va afirmar.
  «La convivència s’ha de treballar», va dir. «El pas 
previ de la convivència és la convivència amb un ma-
teix», va afirmar. «Si no ens sentim a gust amb nos-
altres no podrem conviure», va destacar. «Per acollir 
l’altre, un s’ha d’acollir a si mateix, i costa accep-
tar-se un mateix». «Si una persona acull les pròpies 
necessitats podrà acollir les necessitats dels al-
tres», va assegurar. Trepat va destacar també que 
per a la convivència el perdó és bàsic. «En el nostre 
món hi ha molta agressivitat i competència, i sen-
se perdó el món no té rostre humà». La conferen-
ciant va afirmar que «perdonar significa apostar per 

E ls infants de la Granadella, Bellaguarda, Bove-
ra, Juncosa, el Soleràs i Sarroca de Lleida van 
reflexionar sobre la Jornada del Domund, que 

es va commemorar el diumenge 21 d’octubre per 
sensibilitzar la població de la feina que fan els mis-
sioners i de les mancances amb les quals es troben.
  La reflexió va tractar sobre «la necessitat d’obrir 
el nostre cor a Jesús i als altres». També es va tenir 
present el lema d’enguany: «Canvia el món». Els in-
fants van contestar a diverses preguntes per pren-
dre consciència de la importància d’aquesta jorna-
da: Quin canvi necessita el món? Nosaltres podem 
ajudar a canviar el món?
  Els infants a més de reflexionar van fer diverses ac-
tivitats. El punt de partida va ser un vídeo de Mn. Víc-
tor Espinosa, missioner a Guatemala. Després van 

fer d’artistes i van dibuixar les lletres de la paraula 
Domund, i a cada una hi van expressar el seu desig 
de canvi. En la paraula Domund, els infants hi veuen 
el «món de la felicitat». En acabat, van exposar la se-
va obra a l’església. 

la vida, no perdonar ens empo-
breix». 
  «I quina és la nostra missió al 
món?», es va preguntar Trepat. 
La psicòloga va destacar que 
«davant dels problemes gene-
rats per la globalització, sobre 
nosaltres plou una mena d’apa-
tia i melancolia col·lectiva, però 

la convivència ve al nostre ajut», va continuar. «So-
bretot, en el descobrir les persones que acostumem 
a excloure del nostre camp visual quotidià i que so-
vint són invisibles», va dir. «Aquí és on trobarem la 
petjada de Déu.»
  «El meu Déu també és el Deu dels altres, dels 
que dormen al carrer, dels que passen gana i dels 
que s’ofeguen al Mediterrani. Són fills de Déu», va 
assegurar. Trepat va apostar per la mística ben en-
tesa, tot destacant que «la mística és buscar Déu, 
obrir-li la porta i deixar-se estimar per Ell». 
  A continuació, es van entregar les orles als alumnes 
que han acabat els estudis el darrer any a l’IREL. 
Abans de la lliçó inaugural, el director de l’IREL, 
Mn. Manel Mercadé, havia fet un resum de les acti-
vitats del darrer any. Van tancar l’acte els parlaments 
del representant de la Diputació, Paco Cerdà; del re-
presentant de la Facultat de Teologia de Catalunya, 
Mn. Joaquim Blas; del vicerector de la UdL, Joan 
Biscarri; i del bisbe de Lleida, Salvador Giménez.
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◗  Lectura del primer llibre dels Reis 
(1Re 17,10-16)

En aquell temps el profeta Elies se n’anà a Sarep-
ta. Quan arribà a l’entrada del poble hi havia allà 
una viuda que recollia llenya. Elies la cridà i li digué: 
«Porta’m, si et plau, una mica d’aigua per beure.» 
Mentre l’anava a buscar, Elies la tornà a cridar 
i li digué: «Porta’m, també, un tros de pa.» Ella res-
pongué: «Per la vida del Senyor, el teu Déu, et 
juro que no en tinc gens. Només tinc un grapat 
de farina i una mica d’oli. Ara estava recollint 
aquests branquillons i anava a fer pa per a mi i per 
al meu fill. Ens el menjarem i després morirem de 
fam.» 
  Elies li respongué: «No tinguis por. Fes-ho tal com 
dius, però primer fes un panet per a mi i dona-
me’l. Després ja en faràs per a tu i per al teu fill. 
Això diu el Senyor, Déu d’Israel: No es buidarà el 
pot de la farina ni s’abaixarà l’oli de la gerra fins al 
dia que Senyor enviarà la pluja al país.» Ella va 
fer tal com Elies li havia dit, i durant molts dies, 
tant ella com la seva família van poder menjar: 
no es va buidar el pot de la farina ni s’abaixà l’oli 
de la gerra, tal com el Senyor ho havia dit per bo-
ca d’Elies.

◗ Salm responsorial (145)

R. Lloa el Senyor, ànima meva. 

El Senyor, que es manté fidel per sempre, / fa jus-
tícia als oprimits, / dona pa als qui tenen fam. / 
El Senyor deslliura els presos. 

El Senyor dona la vista als cecs, / el Senyor redre-
ça els vençuts. / El Senyor estima els justos; / 
el Senyor guarda els forasters. R. 

Manté les viudes i els orfes, / i capgira els camins 
dels injustos. / El Senyor regna per sempre, és el 
teu Déu, / Sió, per tots els segles. R.

◗  Lectura de la carta als cristians hebreus 
(He 9,24-28)

Crist no ha entrat en aquell santuari, a imatge 
del veritable, fet per mà d’homes, sinó que ha en-
trat al cel mateix, i s’ha presentat davant Déu per 
nosaltres. El gran sacerdot entra cada any al san-
tuari amb una sang que no és la seva. Crist, en can-
vi, no s’ha d’oferir moltes vegades, altrament hau-
ria hagut d’anar sofrint la seva passió des de la 
creació del món. De fet no ha aparegut fins ara, 
a la fi dels temps, a oferir-se ell mateix una sola 
vegada, com a víctima per abolir el pecat. Els ho-
mes morim una sola vegada, i després de la mort 
ve el judici. Semblantment el Crist va ser ofert una 
sola vegada, quan va prendre damunt seu els pe-
cats de tots. Després tornarà a revelar-se, no ja per 
raó dels pecats, sinó per salvar aquells qui es-
peren el moment de rebre’l.

◗  Lectura de l’evangeli segons sant Marc 
(Mc 12,38-44) (Versió abreujada)

En aquell temps, Jesús, estant assegut al temple, 
davant la sala del tresor, Jesús mirava com la gent 
hi tirava diners. Molts rics hi tiraven molt, però vin-
gué una viuda pobra que hi tirà dues monedes de 
les més petites. Jesús cridà els deixebles i els 
digué: «Us dic amb tota veritat que aquesta viu-
da pobra és la que ha donat més de tots; els al-
tres han donat del que els sobrava, però ella, que 
ho necessitava per a viure, ha donat tot el que te-
nia.»

◗  Lectura del primer libro de los Reyes 
(1Re 17,10-16)

En aquellos días, se alzó el profeta Elías y fue a Sa-
repta. Traspasaba la puerta de la ciudad en el mo-
mento en el que una mujer viuda recogía por allí le-
ña. Elías la llamó y le dijo: «Tráeme un poco de agua 
en el jarro, por favor, y beberé». Cuando ella fue a 
traérsela, el volvió a gritarle: «Tráeme, por favor, en 
tu mano un trozo de pan». Ella respondió: «Vive 
el Señor, tu Dios, que no me queda pan cocido; 
sólo un puñado de harina en la orza y un poco de 
aceite en la alcuza. Estoy recogiendo un par de 
palos, entraré y prepararé el pan para mí y mi hijo, 
lo comeremos y luego moriremos». Pero Elías le dijo: 
«No temas. Entra y haz como has dicho, pero antes 
prepárame con la harina una pequeña torta y tráe-
mela. Para ti y tu hijo la harás después. Porque así 
dice el Señor, Dios de Israel: “La orza de harina no se 
vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el 
día en que el Señor conceda lluvias sobre la tierra”». 
Ella se fue y obró según la palabra de Elías, y comie-
ron él, ella y su familia. Por mucho tiempo la orza de 
harina no se vació ni la alcuza de aceite se agotó, 
según la palabra que había pronunciado el Señor 
por boca de Elías. 

◗  Salmo responsorial (145)

R. Alaba, alma mía, al Señor. 

El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, / 
hace justicia a los oprimidos, / da pan a los ham-
brientos. / El Señor liberta a los cautivos. R. 

El Señor abre los ojos al ciego, / el Señor endere-
za a los que ya se doblan, / el Señor ama a los jus-
tos. / El Señor guarda a los peregrinos. R. 

Sustenta al huérfano y a la viuda / y trastorna el ca-
mino de los malvados. / El Señor reina eterna-
mente, / tu Dios, Sión, de edad en edad. R.

◗  Lectura de la carta a los Hebreos 
(Heb 9,24-28)

Cristo entró no en un santuario construido por hom-
bres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, 
para ponerse ante Dios, intercediendo por noso-
tros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces 
como el sumo sacerdote, que entraba en el san-
tuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si 
hubiese sido así, tendría que haber padecido mu-
chas veces, desde la fundación del mundo. De 
hecho, él se ha manifestado una sola vez, al final 
de los tiempos, para destruir el pecado con el sa-
crificio de sí mismo. Por cuanto el destino de los 
hombres es morir una sola vez; y después de la 
muerte, el juicio. De la misma manera, Cristo se 
ofreció una sola vez para quitar los pecados de to-
dos. La segunda vez aparecerá, sin ninguna rela-
ción al pecado, para salvar a los que lo esperan. 

◗  Lectura del santo Evangelio según san Marcos 
(Mc 12,38-44) (Versión abreviada)

En aquel tiempo, Jesús, estando sentado enfren-
te del tesoro del templo, observaba a la gente que 
iba echando dinero: muchos ricos echaban mucho; 
se acercó una viuda pobre y echó dos monedillas, 
es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos, 
les dijo: «En verdad os digo que esta viuda pobre 
ha echado en el arca de las ofrendas más que na-
die. Porque los demás han echado de lo que les 
sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado 
todo lo que tenía para vivir».

Diumenge XXXII de durant l’any (B)

Quan la Transfiguració apareixen Moisès 
—representant de la Llei— i Elies —re-
presentant dels Profetes—. Tot i ser pro-

feta sense llibre propi, Elies és model de fideli -
tat al Senyor i de defensa dels pobres. 

L’episodi del profeta i la viuda de Sarepta co-
mença reclamant Elies fer primer un panet per 
ell, tot i que a la viuda només li queda un gra-
pat de farina i una mica d’oli i la perspectiva 
és morir de fam. El missatge és clar: No es 
buidarà el pot de farina ni s’abaixarà l’oli de la 
gerra. 

Garantia? Ho diu el Senyor. Així el miracle de 
llibre del no buidar-se el pot de farina ni abai-
xar-se l’oli de la gerra actualitza el gran do del 
mannà.

La carta-homilia als Hebreus, havent asse-
nyalat la imperfecció radical de la primera Alian-
ça (8,7-13) i la total ineficàcia del culte antic (9,
1-10), dedica la resta del cp. 9 a presentar 
l’eficàcia definitiva del sacrifici de Crist que va 
ser ofert una sola vegada quan va prendre da-
munt seu els pecats de tots. Si el seu sacrifici 
no hagués estat definitivament redemptor, cal-
dria la seva repetició constant. 

Amb el Culte nou del seu Sacerdoci Crist ha 
entrat al cel mateix i s’ha presentat davant 
Déu per nosaltres. 

Jesús ha ensenyat que no hi ha primer Mana-
ment sense segon quan, a la pregunta quin és 
«el primer» de tots els Manaments, contesta 
afegint que «el segon» és «Estima els altres com 
a tu mateix».

Ara dues perícopes es complementen amb la 
crítica al costum d’ocupar els primers seients 
(v. 38-39) i a la praxi de devorar els béns de les 
viudes (v. 40), per acabar fent la lloança de la 
viuda pobra (v. 41-44).

La primera crítica presenta un retrat cru dels 
mestres de la Llei, els escribes, especialistes 
i intèrprets oficials de la Llei, teòrics educadors 
de la fe del Poble, als qui els agrada ocupar 
els primers seients. De l’anàlisi Jesús en treu 
una consigna: No us fieu dels mestres de la 
Llei. 

En contraposició Jesús se situa assegut al 
temple però enfrontat a la sala del tresor per 
lloar la viuda pobra que ha donat més de tots 
perquè ella, que ho necessita, ha donat tot el 
que tenia mentre que els altres han donat del 
que els sobrava.

I jo, què dono? 
Mn. José Luis Arín

Aquesta viuda 
pobra és la que 
ha donat més

COMENTARI


