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PROP DE VOSALTRES

Dos missatges del Papa per al
començament de l’any
n la vida de cada dia ens arriben molts
missatges. Aquest fet ens pot portar a
considerar-los irrellevants i a no escoltarne cap. També al llarg de l’any celebrem moltes
jornades o dies dedicats a sensibilitzar sobre
alguna causa. Actualment són tantes que moltes vegades no ens parem a pensar en elles.
Per als catòlics, la paraula del Papa és un criteri
que ens ajuda a discernir quins són els problemes a què hem de prestar atenció, reflexionant
i pregant per les persones que els pateixen.
El mes de gener comença sempre amb la
Jornada mundial de la pau. Va ser instituïda
pel beat Pau VI en un moment de tensió entre
blocs antagònics. Enguany hem celebrat la jornada número 50. Després de mig segle constatem que, encara que les circumstàncies
històriques no són les mateixes, la pau és un
ideal que mai s’aconsegueix, perquè constantment apareixen noves guerres i noves formes
de violència. El desig de la pau constitueix l’aspiració més noble de l’ésser humà i és un criteri per a discernir les formes perverses que
pot assumir la vivència de la religió. La violència mai pot justificar-se amb motius religiosos.
El Papa, en el seu missatge d’enguany, titulat
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La no-violència: un estil de política per a la pau,
ens ha recordat que únicament la pau és santa i que mai pot considerar-se santa cap guerra.
També ens ha recordat el Papa que un camí
necessari per a construir la pau és viure una
actitud de no-violència en la vida política. Una
política que provoque actituds agressives, bé
per l’ús de la força o per l’estil del llenguatge
que s’empra, no construeix la pau. Aquest criteri hauria de fer-nos pensar a tots si en els àmbits en què ens movem estem realment sembrant la pau.
El passat 15 de gener vam celebrar la Jornada mundial del migrant i del refugiat. És una
qüestió que constantment tenim davant de

nosaltres per les notícies que ens arriben a
través dels mitjans de comunicació social. El
Papa en el seu missatge d’enguany, titulat Migrants menors d’edat, vulnerables i sense veu,
ens invita a què no oblidem tants xiquets i adolescents que es veuen obligats a viure lluny
de la seua pàtria i separats dels afectes familiars. Darrere de cadascun d’aquests xiquets
i joves hi ha una història dramàtica. A més,
ells són els qui més experimenten les conseqüències deshumanitzadores dels fenòmens
migratoris: molts són víctimes de màfies que
trafiquen amb les persones, d’abusos de tot
tipus i de la violació dels drets humans més
elementals.
Davant d’aquests fets que suposen una falta de respecte a la dignitat humana, el Papa
ens recorda que quan més indefens és un ésser humà, la societat té un deure major de protegir-lo.
No restem indiferents davant les situacions
dramàtiques que viuen tantes persones, víctimes de la violència o de l’explotació per part
d’aquells que haurien de ser els seus germans.
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

APUNTS PER A L’ANÀLISI

Conduïts per la seva mà
cabades les vacances de Nadal, ha recomençat a la parròquia la catequesi que prepara per a la primera comunió. La catequista, una noia universitària de quart de carrera,
els demana com han viscut i celebrat el Nadal, la
vinguda de Jesús, i els recorda la pregunta que
els va deixar oberta en acabar la darrera sessió
del trimestre passat: «Què ha suposat aquesta
nova vinguda per a tu i quin propòsit et fas per a
aquest nou any?» Alguns porten la resposta, fins
i tot, escrita. Els infants, uns amb més fluïdesa
que d’altres, amb més o menys decisió segons la
manera de ser de cadascú, van expressant les seves reflexions. Diu un d’ells: «Jo crec que Jesús
em dóna exemple i per això intento fer el que em
demana. Tot i que de vegades no ho aconsegueixo. Ell sap que m’he esforçat a fer-ho i que la pro-
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pera vegada ho procuraré fer millor i li estic molt
agraït per això. Com va dir el mossèn a la missa
del pollet, Jesús és llum. Jo vull que m’il·lumini.»
Una nena va afegir, decidida: «Per a mi Jesús és
el germà de tothom. I també vull saber moltes coses d’Ell i vull seguir el seu camí per ser com Ell.
A la missa del gall que vaig anar, el mossèn ens
va dir que, quan Jesús es va fer gran, ens va ensenyar a compartir, ajudar, fer un somriure... i això
és el que hem de fer nosaltres.»
Un dels infants que portava escrita la resposta a les preguntes de la catequista va llegir: «Jo
he fet una pregària perquè Jesús és una persona
en qui puc confiar i amb qui puc parlar, perquè
és molt especial: “Jesús, tu ets per a mi com un
amic a qui li puc dir tot el que vulgui, com els meus
problemes, els secrets, les alegries, també histò-

ries... Tu ets un amic especial. Et demano que
sàpiga portar alegria, compartir amb els altres,
ajudar i respectar, tenir paciència, etc...”». I les
intervencions seguiren...
El baptisme ens ha empeltat en Crist, la saba
del seu Esperit ens pot convertir en testimonis de
Jesús. Hem d’aprendre d’aquests infants i sentir que caminem conduïts per la seva mà, amb
la senzillesa dels infants. «T’he cridat amb benvolença, t’he pres per la mà» (Is 42,6). Ell és al
nostre costat i, si ens posem a les seves mans,
les nostres obres seran també referència de Jesús entre aquells amb qui compartim la vida. Cal
deixar-se guiar en el dir i el fer i, sobretot, interiorment, escoltant la seva veu en la intimitat de
la pregària.
Enric Puig Jofra, SJ
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Pregó de Nadal a la parròquia
de Campredó

PALABRAS DE VIDA

Dos mensajes
del Papa para
el comienzo del año
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n la vida de cada día nos llegan muchos
mensajes. Este hecho nos puede llevar a
considerarlos irrelevantes y a no escuchar
ninguno. También a lo largo del año celebramos
muchas jornadas o días dedicados a sensibilizar
sobre alguna causa. Actualmente son tantas que
en muchas ocasiones no nos paramos a pensar
en ellas. Para los católicos, la palabra del Papa es
un criterio que nos ayuda a discernir cuáles son
los problemas a los que debemos prestar atención, reflexionando y orando por las personas que
los sufren.
El mes de enero comienza siempre con la Jornada mundial de la paz. Fue instituida por el beato
Pablo VI en un momento de tensión entre bloques
antagónicos. Este año hemos celebrado la jornada número 50. Después de medio siglo constatamos que, aunque las circunstancias históricas
no son las mismas, la paz es un ideal que nunca
se alcanza, porque constantemente aparecen
nuevas guerras y nuevas formas de violencia. El
deseo de la paz constituye la aspiración más noble
del ser humano y es un criterio para discernir las
formas perversas que puede asumir la vivencia
de la religión. La violencia nunca puede justificarse con motivos religiosos. El Papa, en su mensaje
de este año, titulado La no violencia: un estilo de
política para la paz, nos ha recordado que únicamente la paz es santa y que nunca puede considerarse santa ninguna guerra.
También nos ha recordado el Papa que un camino necesario para construir la paz es vivir una
actitud de no violencia en la vida política. Una política que provoque actitudes agresivas, bien por
el uso de la fuerza o por el estilo del lenguaje que
se emplea, no construye la paz. Este criterio debería hacernos pensar a todos si en los ámbitos en
los que nos movemos estamos realmente sembrando la paz.
El pasado 15 de enero celebramos la Jornada
mundial del migrante y del refugiado. Es una cuestión que constantemente tenemos ante nosotros
por las noticias que nos llegan a través de los medios de comunicación social. El Papa en su mensaje de este año, titulado Migrantes menores de
edad, vulnerables y sin voz, nos invita a que no olvidemos a tantos niños y adolescentes que se ven
obligados a vivir lejos de su patria y separados
de los afectos familiares. Detrás de cada uno de
estos niños y jóvenes hay una historia dramática.
Además, ellos son quienes más experimentan las
consecuencias deshumanizadoras de los fenómenos migratorios: muchos son víctimas de mafias
que trafican con las personas, de abusos de todo
tipo y de la violación de los derechos humanos más
elementales.
Ante estos hechos que suponen una falta de respeto a la dignidad humana, el Papa nos recuerda
que cuando más indefenso es un ser humano,
la sociedad tiene un deber mayor de protegerlo.
No nos quedemos indiferentes ante las situaciones dramáticas que viven tantas personas, víctimas de la violencia o de la explotación por parte
de aquellos que deberían ser sus hermanos.
† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa

ivendres 23 de desembre
tenia lloc, a les 20 h, el
pregó de Nadal i la inauguració del pessebre parroquial.
Aquest any el pregó va anar a càrrec del Sr. Joan Espuny, president
del grup de pessebristes de Tor tosa. Recordant els relats bíblics,
el Sr. Espuny va parlar de la tradició pessebrista catalana i va animar a fer, també a casa, el pessebre. Un moment musical de tres
alumnes del conservatori de Tortosa, acompanyats pel professor
David Matheu, va posar els sons
nadalencs. Les paraules del Sr.
Germán Machí, pessebrista local,
de l’alcalde del poble i del rector de
la parròquia van cloure l’acte que
inaugurava les celebracions nadalenques a la parròquia de Campredó.
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Celebrant el Nadal a la Residència
L’Onada de Gandesa

L

a parròquia de Gandesa,
com cada darrer dimecres
de mes, que aquesta vega-

da va coincidir amb la festa dels
Sants Innocents, el passat 28 de
desembre, va anar a celebrar la

missa del Nadal amb els residents de la Residència L’Onada
de Gandesa.
A les 10.30 h arribàvem un grup
de gent de la parròquia amb guitarres i un violí. Allí ens esperaven els residents per celebrar el
Nadal. Uns nens de la catequesi
van representar a Maria, Josep, i
els pastors. Els cants de nadales
i l’adoració del Nen Jesús van donar un sentit diferent a la Residència.
En acabar vam ser obsequiats
per una participada felicitació feta pels residents.
Ells també són part de la comunitat parroquial.
Mn. Jordi Centelles
Rector de Gandesa

TWITTER DEL PAPA FRANCESC
@Pontifex: «Santa Família de Natzaret, fes que tots
reconeixem el caràcter sagrat de la família, de la seva bellesa en el projecte de Déu» (30 de
desembre de 2016).
@Pontifex: «Confiem a Maria Santíssima Mare de Déu el nou any, perquè la
pau i la misericòrdia creixin arreu del
món» (1 de gener de 2017).

@Pontifex: «Que la no violència pugui esdevenir l’estil característic de les nostres decisions, relacions i accions» (3
de gener de 2017).
@Pontifex: «Ser avui autèntics
deixebles de Jesús vol dir també
acceptar la seva proposta de
no violència» (4 de gener
de 2017).
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El 24 de desembre el Sr. Bisbe celebrà la missa
a la Residència Diocesana Sant Miquel
l matí del dissabte 24 de desembre, el Sr. Bisbe presidí
l’Eucaristia concelebrada per
Mn. Josep Coves i Mn. Antoni Cunill,
a la Residència Diocesana Sant Miquel i en acabar, després de saludar
els qui havien pogut participar a la
celebració, saludà alguns qui per les
seues limitacions no van ser-hi presents.
Dos residents van fer les lectures.
Mn. Josep Coves proclamà l’Evangeli. El Sr. Bisbe inicià l’homilia amb
les paraules profètiques de Zacaries.
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En acabar la celebració, el nostre
bisbe Enrique ens donà la benedicció
final i s’acomiadà amb el desig d’unes bones festes de Nadal viscudes
amb l’alegria del Senyor com Zacaries.
Que aquesta pau i alegria la visquem en aquests dies tan entranyables i que el goig del gran regal que
Déu va fer a tota la humanitat, ens
ajude en els moments de més dificultats, especialment els qui més ho necessiten.
Maria Joana Querol

Trobada del «Voluntariat» de joves a Barcelona

E

ls passats dies 27, 28 i 29
de desembre, una trentena de
joves de diversos pobles del

nostre bisbat van participar a l’anual
trobada del «Voluntariat» a Barcelona acompanyats per Mn. Javier Vila-

nova i Mn. Iván Cid. És una trobada
organitzada per la delegació de Pastoral Vocacional que enriqueix cada

any a un bon grup de joves. El «Voluntariat» neix amb la finalitat de fer
una experiència eclesial de proximitat amb diverses realitats socials, sovint dures, que estan en el dia a dia
de la nostra societat. Enguany hem
col·laborat al menjador de les germanes Calcutes, a la Fundació Albà de
gent gran, a les Germanetes dels Pobres i al Cottolengo del Padre Alegre.
Totes elles realitats que ajuden als joves a veure i viure una experiència única de proximitat amb els pobres o
malalts, veient en cadascun d’ells el
rostre de Jesús com tant ens recomana el papa Francesc. Han estat dos
dies i mig molt enriquidors per a tots
els que hem pogut participar d’aquesta vivència. Ara és hora de recordar cada rostre que hem servit, cada somriure que hem rebut i, tal com deia el
lema d’enguany, tenir sempre present que «Vosaltres sou la llum del
món!»
Santi Martínez, seminarista

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

AGENDA
◗ 31 gener i 1 de febrer, Conferència
Episcopal Tarraconense.
◗ Dijous 2, Salzadella, a les 12 h, Missa
de la Candelera.
◗ Divendres 3, Cabacés, a les 12 h, Missa Estacional.
◗ Dissabte 4, Teresianes de Jesús, a les
16 h, pregària Jornada de la Vida Consagrada. / Alfara de Carles, a les 19 h,
Confirmacions.

30. Dilluns (lit. hores: 4a setm.)
[He 11,32-40 / Sl 30 / Mc 5,1-20].
A Tortosa (ciutat): Sta. Àngela de
Mèrici, vg.; Sta. Martina, vg. i mr.; St.
Adelelm (Lesmes), bisbe de Burgos
(benedictí, s. XI); Sta. Jacinta de Mariscotti, vg. terciària franciscana.
31. Dimarts [He 12,1-4 / Sl
21 / Mc 5,21-43]. Sant Joan Bosco
(1815-1888), prev. de Torí, fund. congregacions salesianes (SDB), patró
del cinema; santa Marcel·la, viuda.
FEBRER
1. Dimecres [He 12,4-7.11-15 /
Sl 102 / Mc 6,1-6]. Sant Cecili, bis-

Centre Sant Enric d’Ossó

be de Granada i mr.; santa Brígida
d’Escòcia, vg.
2. Dijous [Ml 3,1-4 (o bé: He
2,14-18) / Sl 23 / Lc 2,22-40 (o bé,
més breu: 2,22-32)]. La Presentació
del Senyor (antigament Purificació
de Maria, i popularment la Candelera,
pel ritu de la llum); Mare de Déu patrona dels cerers i dels electricistes.
3. Divendres [He 13,1-8 / Sl 26 /
Mc 6,14-29]. Sant Blai, bisbe de Sebaste (Armènia) i mr. (s. IV), invocat pel
mal de coll; beat Esteve Bellesini,
prev. agustinià; sant Òscar, bisbe.
4. Dissabte [He 13,15-17.2021 / Sl 22 / Mc 6,30-34]. Sant An-

dreu Corsini (†1373), bisbe (carmelità); sant Gilbert, prev.; sant Joan
de Brito, prev. i beats Rodolf Acquaviva, prev., i companys Francesc
Pacheco, Carles Spínola, prevs., i
companys, Jaume Berthieu, prev.,
i Lleó-Ignasi Magin, prev., companys,
jesuïtes, mrs.
5. Diumenge vinent, V de durant
l’any (lit. hores: 1a setm.) [Is 58,710 / Sl 111 / 1C 2,1-5 / Mt 5,1316]. Santa Àgata o Àgueda, verge i màrtir siciliana (s. III), patrona
de les dones d’Aragó; santa Calamanda, verge i màrtir, patrona de
Calaf.
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Diumenge IV de durant l’any
◗ Lectura de la profecía de Sofonías
(So 2,3;3,12-13)

Busqueu el Senyor, tots els humils del país que
compliu els seus preceptes; busqueu la bondat,
busqueu la humilitat. Potser així quedareu protegits el dia rigorós del Senyor. Deixaré en el teu país
un poble humil i pobre. La resta d’Israel buscarà
refugi en el nom del Senyor. No faran injustícies
ni mentiran, no tindran una llengua enganyadora.
Podran pasturar i reposar sense que els inquieti
ningú.

Buscad al Señor los humildes, que cumplís sus
mandamientos; buscad la justicia, buscad la moderación, quizá podáis ocultaros el día de la ira
del Señor.
«Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde,
que confiará en el nombre del Señor. El resto de
Israel no cometerá maldades, ni dirá mentiras, ni
se hallará en su boca una lengua embustera; pastarán y se tenderán sin sobresaltos.»

◗ Salm responsorial (145)

◗ Salmo responsorial (145)

R. Feliços els pobres en l’esperit: el Regne del cel
és per a ells.

R. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de
ellos es el reino de los cielos.

El Senyor fa justícia als oprimits, / dóna pa als
qui tenen fam. / El Senyor deslliura els presos. R.

El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, /
él hace justicia a los oprimidos, / él da pan a los
hambrientos. / El Señor liberta a los cautivos. R.

El Senyor dóna la vista als cecs, / el Senyor redreça els vençuts, / El Senyor estima els justos; / el
Senyor guarda els forasters. R.
El Senyor 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.

El Señor abre los ojos al ciego, / el Señor endereza a los que ya se doblan, / el Señor ama a los
justos, / el Señor guarda a los peregrinos. R.
Sustenta al huérfano y a la viuda / y trastorna el
camino de los malvados. / El Señor reina eternamente, / tu Dios, Sión, de edad en edad. R.

◗ Lectura de la primera carta de sant Pau
als cristians de Corint (1Co 1,26-31)

◗ Lectura de la primera carta del apóstol
san Pablo a los Corintios (1Co 1,26-31)

Germans, mireu qui sou els qui heu estat cridats:
als ulls dels homes, sou pocs els instruïts, sou
pocs els poderosos o de família noble. Déu, per
confondre els savis, ha escollit els qui el món té
per ignorants; per confondre els forts, ha escollit
els qui el món té per dèbils i els qui, als ulls del
món, són gent de classe baixa, gent de qui ningú
no fa cas; per destituir els qui són alguna cosa,
ha escollit els qui no valen per a res; així ningú
no pot gloriar-se davant Déu. Però vosaltres, per
obra de Déu, teniu en Jesucrist tot el que sou, ja
que Déu ha fet d’ell la nostra saviesa, la nostra
justícia, la nostra santedat i la nostra redempció,
perquè, tal com diu l’Escriptura: «Si algú es gloria, s’haurà de gloriar del Senyor.»

Fijaos en vuestra asamblea, hermanos, no hay en
ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas; todo lo contrario,
lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar el poder. Aún más, ha
escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta para anular a lo que cuenta,
de modo que nadie pueda gloriarse en presencia
del Señor.
Por él vosotros sois en Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Y así —como dice
la Escritura— «el que se gloríe, que se gloríe en el
Señor».

◗ Lectura de l’evangeli segons sant Mateu
(Mt 5,1-12)

◗ Lectura del santo evangelio según
san Mateo (Mt 5,1-12)

En aquell temps, en veure Jesús les multituds, pujà a la muntanya, s’assegué i els deixebles se li
acostaren. Llavors es posà a parlar i els instruïa
dient: «Feliços els pobres en l’esperit: el Regne
del cel és per a ells. Feliços els qui estan de dol:
vindrà el dia que seran consolats. Feliços els humils: són ells els qui posseiran el país. Feliços
els qui tenen fam i set de ser justos: vindrà el dia
que seran saciats. Feliços els compassius: Déu
els compadirà. Feliços els nets de cor: són ells
els qui veuran Déu. Feliços els qui posen pau:
Déu els reconeixerà com a fills. Feliços els perseguits pel fet de ser justos: el Regne del cel és per
a ells. Feliços vosaltres quan, per causa meva,
us ofendran, us perseguiran i escamparan contra
vosaltres tota mena de calúmnies: alegreu-vosen i feu festa, perquè la vostra recompensa és
gran en el cel.

En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la
montaña, se sentó, y se acercaron sus discípulos; y él se puso a hablar, enseñándoles: «Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el
reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque
ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos
los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios,
Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos
se llamarán los Hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es
el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os
insulten y os persigan y os calumnien de cualquier
modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo.»

Feliços
els pobres
en l’esperit

l llibre de Sof presenta la situació
abans de la «reforma de Josies»
promoguda pel profeta Sofonies.
Judà, sotmesa als assiris, viu invasió
de costums estrangers: cal profunda
reforma religiosa i social. Els oracles
profètics haurien de dur a la conversió,
però no aprenen la lliçó.
L’esperança se centra ara en la Resta d’Israel: almenys els humils del país
busqueu la bondat i la humilitat. Potser
així quedareu protegits el dia rigorós
del Senyor (el famós «dies irae, dies
illa» que vol estimular la conversió).
A Corint la Comunitat són gent de
condició social baixa. Mireu qui sou
els qui heu estat cridats. Això mostra
un cop més la preferència de Déu pel
més dèbil: Abel davant Caín, Jacob davant Esaú, David...
Així ningú no pot gloriar-se davant
Déu.
Mt, al primer dels cinc grans «discursos» en què estructura l’evangeli (5,17,27), presenta el programa del Regne: les Benaurances, perfecta síntesi
de l’Evangeli, icona del deixeble de Jesús, paradoxa només comprensible a
la llum de la fe.
Feliços els pobres: la pobresa-virtut
elegida per amor pot vèncer la pobresa-pecat, filla de la injustícies i imposada per l’egoisme.
Jesús promet felicitat no només en
l’eternitat (posseiran la terra, seran consolats —saciats— compadits, veuran
Déu) sinó també ja en el present (d’ells
és el Regne del cel).
La solidaritat dels qui ploren perquè
estimen; el realisme dels humils; la coherència dels qui amb fam i set de ser
justos s’hi esforcen; la misericòrdia
dels compassius com el Pare; la transparència dels nets de cor; el compromís ferm dels qui, a més de desitjar-la,
posen pau; la pista martirial segura dels
perseguits pel fet de ser justos: són garantia d’identitat cristiana!
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◗ Lectura del llibre de Sofonies
(So 2,3;3,12-13)

COMENTARI

