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PROP DE VOSALTRES

Campanya contra la fam en el món

E

l proper diumenge les nostres
parròquies s’uniran a la campanya contra la fam, organitzada per l’associació Mans Unides. La
visita pastoral m’ha permès constatar la vitalitat d’aquesta associació
en la nostra diòcesi, que es manifesta en la gran quantitat d’iniciatives
que es realitzen en molts dels nostres pobles. La col·lecta de diumenge vinent ens ofereix a tots els qui
participem habitualment en la celebració de l’Eucaristia la possibilitat
d’unir-nos a aquesta causa tan justa.
És important que recordem algunes dades sobre aquest problema
per a tindre una idea de les seues
dimensions. Actualment, 795 milions de persones passen fam en el
nostre món. Però aquesta dada es
refereix a aquelles que, al tindre uns
ingressos menors a 1,5 E diaris, no
tenen suficients aliments per a viure
dignament. La xifra s’engrandiria si
ens plantegem la qüestió des de la
perspectiva del dret de tota persona
a l’alimentació, que és quelcom més
que tindre lo necessari per a subsistir. Consisteix en el dret a tindre accés, d’una forma regular, permanent
i lliure, siga directament o comprant
amb els propis diners, a una alimentació qualitativa i quantitativament
adequada i suficient, segons les tra-

dicions culturals del poble del qual
forma part el consumidor, de manera que la persona tinga garantida una vida psíquica i física sense
angoixa pel futur, satisfactòria i digna.
A més, no podem oblidar el que va
dir el papa sant Joan Pau II en 1992:
«Hi ha menjar per a tots, però no tots
poden menjar». Mentre tantes persones passen fam, en països desenvolupats el consum excessiu d’aliments i el seu malbaratament és un
fenomen quotidià: 1.300 milions de
tones d’aliments aptes per al consum (1/3 de la producció total en
el planeta) són desaprofitats. També
avui estem assistint al fenomen de la
mercantilització dels aliments, que en
una economia caracteritzada per l’especulació, han deixat de ser menjar
per a saciar la fam i s’han convertit
en un actiu financer per a especular i guanyar diners, amb la qual cosa es dificulta encara més l’accés a
l’alimentació als més pobres.
Si considerem el problema des d’aquesta perspectiva, podem entendre millor l’opció de Mans Unides,
que vol plantar-li cara a aquest problema, no sols lluitant contra la fam,
sinó fent front a les causes que la
provoquen. Per això es financen projectes per lluitar contra el subdesenvolupament cultural i material que

està en l’origen d’aquesta nafra del
nostre món, com poden ser: la promoció de cultius per a diversificar la
producció agrícola; la construcció de
sitges per a guardar el gra; l’organització de campanyes per a sensibilitzar sobre el dret a l’alimentació, sobre el problema del desaprofitament
dels aliments i la necessitat de canviar els hàbits de consum en les societats desenvolupades.

La fe cristiana ens porta a una visió de l’home com a ésser amb una
dignitat que és igual en totes les persones, i a pensar que si tenim prou
per a viure dignament, la millor forma
d’agrair-ho a Déu és compartint amb
el germà que no té. Poder ajudar al
necessitat és una gràcia de Déu perquè ¿què tenim que no hàgim rebut?
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

APUNTS PER A L’ANÀLISI

Sal de la terra i llum del món
osaltres sou la sal de la terra […] Vosaltres sou la llum del món». Aquestes dues
sentències de Jesús en l’Evangeli d’aquest
diumenge descriuen de manera imperativa els
seus deixebles. El verb en present porta implícit
el sigueu: «sal», que ha de mantenir les propietats,
ja que si no és així perd la seva utilitat; «llum», que
té la finalitat de brillar, il·luminar i ser vista pels altres. Quina força tenen les dues imatges que assenyalen l’abast universal (terra-món) del discipulatge de Jesús!
El deixeble de Jesús és «la sal de la terra» i «la
llum del món» en sentit exclusiu, sense parangó.

«V

La terra i el món tan freturosos de pau i harmonia,
de vida plena per als homes, dones i infants que
hi vivim, tenen en la persona de Jesús i en el seu
seguiment el sentit (sabor) de tota existència i
la possibilitat de caminar (sense foscor) pel camí que du a la Vida.
Ser sal i llum de la terra, del món, en el segle XXI
és una tasca existencial àrdua. Ho ha estat sempre. No ens desanimem. Ens cal estar convençuts
que som sal i llum i que podem canviar el nostre
entorn. No per mèrits propis, sinó per do d’Aquell
a qui seguim. Són moltes les circumstàncies en
què la nostra salabror i claror són efectives. Pot-

ser en el cercle personal ens és més fàcil adonar-nos quan som requerits a condimentar i il·luminar una determinada situació. Però no oblidem
també la dimensió comunitària. El nostre poble es
troba políticament immers en un procés de canvi que cerca un major grau de llibertat, de justícia
i de benestar, en què «la sal» i «la llum» a què es
refereix Jesús són imprescindibles. Si nosaltres
no la hi posem i projectem, qui ho farà? També
en aquesta labor, a través del capteniment dels
seguidors de Jesús, pot ser glorificat el nostre Pare del cel.
Concepció Huerta
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Nadal-Cat a la parròquia
de Campredó

PALABRAS DE VIDA

Campaña contra
el hambre
en el mundo
l próximo domingo nuestras parroquias se unirán a la campaña contra el hambre, que organiza la asociación Manos Unidas. La visita
pastoral me ha permitido constatar la vitalidad de
esta asociación en nuestra diócesis, que se manifiesta en la gran cantidad de iniciativas que se realizan en muchos de nuestros pueblos. La colecta
del próximo domingo nos ofrece a todos los que
participamos habitualmente en la celebración de
la Eucaristía la posibilidad de unirnos a esta causa
tan justa.
Es importante que recordemos algunos datos sobre este problema para tener una idea de sus dimensiones. Actualmente 795 millones de personas
pasan hambre en nuestro mundo. Pero este dato se
refiere a aquellas que, al tener unos ingresos menores a 1,5 E diarios, no tienen suficientes alimentos para vivir dignamente. La cifra se agrandaría si
nos planteamos la cuestión desde la perspectiva
del derecho de toda persona a la alimentación, que
es algo más que tener lo necesario para subsistir.
Consiste en el derecho a tener acceso, de una forma regular, permanente y libre, sea directamente
o comprando con el propio dinero, a una alimentación cualitativa y cuantitativamente adecuada y suficiente, según las tradiciones culturales del pueblo
del cual forma parte el consumidor, de forma que
la persona tenga garantizada una vida psíquica y física sin angustia por el futuro, satisfactoria y digna.
Además, no podemos olvidar lo que dijo el papa
san Juan Pablo II en 1992: «Hay comida para todos,
pero no todos pueden comer». Mientras tantas personas pasan hambre, en países desarrollados el
consumo excesivo de alimentos y su derroche es
un fenómeno cotidiano: 1.300 millones de toneladas de alimentos aptos para el consumo (1/3 de la
producción total en el planeta) son desaprovechados. También hoy estamos asistiendo al fenómeno de la mercantilización de los alimentos, que en
una economía caracterizada por la especulación,
han dejado de ser comida para saciar el hambre y
se han convertido en un activo financiero para especular y ganar dinero, con lo que se dificulta todavía
más el acceso a la alimentación a los más pobres.
Si consideramos el problema desde esta perspectiva, podemos entender mejor la opción de Manos
Unidas, que quiere plantarle cara a este problema,
no sólo luchando contra el hambre, sino haciendo
frente a las causas que lo provocan. Por ello se financian proyectos para luchar contra el subdesarrollo cultural y material que está en el origen de
esta lacra de nuestro mundo, como pueden ser: la
promoción de cultivos para diversificar la producción agrícola; la construcción de silos para guardar
el grano; la organización de campañas para sensibilizar sobre el derecho a la alimentación, sobre el
problema del desaprovechamiento de los alimentos
y la necesidad de cambiar los hábitos de consumo
en las sociedades desarrolladas.
La fe cristiana nos lleva a una visión del hombre
como ser humano con una dignidad que es igual en
todas las personas, y a pensar que si tenemos lo
suficiente para vivir dignamente, la mejor forma de
agradecerlo a Dios es compartiendo con el hermano que no tiene. Poder ayudar al necesitado es una
gracia de Dios porque ¿qué tenemos que no hayamos recibido?

el 17 al 30 de desembre va tenir lloc a la parròquia de Sant Joan Baptista el tradicional
pac infantil que cada any s’organitza. Més de
50 nens, adolescents i joves van participar en les
activitats, les nadales, les trobades i les diferents
dinàmiques que durant aquests dies es realitzen al
temple parroquial.
El dia 30, a la tarda-nit, va tenir lloc la cloenda.
Preparats amb una xocolatada calenta i baldanetes
de la terra, van arribar els patges de SS.MM. els
Reis de l’Orient a recollir les cartes dels xiquets.
Acte seguit es va fer la representació del Naixement de Jesús, recordant el que celebrem en
aquests dies.
Per acabar, es va poder visitar i mirar les manualitats i activitats que durant aquests dies els xiquets
han realitzat.

D
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† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa

Festa de la Sagrada Família
l dia 28 de desembre s’inicià a la Catedral el solemne Tridu en honor de la Sagrada Família. El divendres dia 30,
a les 18.30 h, se celebrà l’Eucaristia a l’altar major, presidida pel
Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent i concelebrada pel Sr. Vicari
general, el rector de la parròquia
del Sant Crist de la Catedral i sis
preveres de Tortosa i l’arxiprestat
Delta-Litoral. També hi era present
el diaca Gerard Reverté.
Els cants foren a càrrec del cor
de la parròquia Sant Miquel de La
Cava-Deltebre. Un bon nombre
de fidels omplien la nau central de
la Catedral.
Els actes foren organitzats per
la Visita Domiciliària de la Sagrada Família, la Delegació diocesana de Família i Vida i el Patronat de
la Sagrada Família.
El Sr. Bisbe ens digué en l’homilia que, en el marc de la celebració de les festes de Nadal, havíem
de dirigir la nostra mirada a la fa-
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mília de Natzaret qui va estimar,
aprendre, treballar, comprendre...
amb intel·ligència humana.
Pensem en aquests dies de Nadal en les nostres famílies, ens digué el Sr. Bisbe, i com la realitat
és molt diferent al que nosaltres
desitjaríem, passant moltes vegades per la prova i el sofriment.
Però la família de Natzaret no ho
va tenir tot fàcil. Va ser provada,
va haver de sortir per protegir Jesús, però mai va perdre la pau.
La felicitat consisteix en no per-

dre la pau enmig de la prova i ens
hi ajuda la fe viscuda, la pregària
i la gratitud al Senyor.
Al final de la celebració, vam resar una pregària per la família,
de santa Teresa de Calcuta.
Tot seguit, vam passar al claustre de la Catedral, amb una il·luminació preciosa, on vam compartir
xocolata calenta preparada amb
tot el carinyo pels feligresos de la
parròquia Sant Miquel.

TWITTER DEL PAPA FRANCESC
@Pontifex: «Ser avui
autèntics deixebles de
Jesús vol dir també acceptar la seva proposta de no-violencia» (4 de gener de
2017).
@Pontifex: «Que la caritat i la no-violència guiïn la manera com ens tractem els uns als altres» (5 de gener
de 2017).

@Pontifex: «Que la Verge Maria ens
ajudi a seguir Jesús en el camí de
la fe i de la caritat, el camí marcat
des del nostre Baptisme» (8 de gener
de 2017).
@Pontifex: «No hi pot haver veritable
pau si cadascú reivindica sempre i només els seus drets,
sense tenir cura del bé
dels altres» (9 de gener de 2017).

Maria Joana Querol
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Acte commemoratiu del 4t centenari
de la fundació de la Reial Arxiconfraria
de Nostra Senyora de la Cinta
l dia 13 de gener, a les 20 h, tingué lloc a la
Capella de la Cinta, la commemoració del
4t centenari de la fundació de la Reial Arxiconfraria de Ntra. Sra. de la Cinta, fundada el 13
de gener de l’any 1617, per decisió d’un bon nombre de fidels i amb el suport del bisbe Luis de Tena. Amb el temps es construí a l’interior de la catedral una capella en honor de la Mare de Déu a
qui sempre els tortosins li hem demostrat una
gran devoció i amor filial.
Organitzats tots els actes per la Reial Arxiconfraria de la Mare de Déu de la Cinta, hi eren presents el Sr. Bisbe, alguns membres del Capítol
Catedral, la Cort d’Honor, l’alcalde de la ciutat i
alguns regidors, el representant del govern de la
Generalitat a les Terres de l’Ebre, exalcaldes de
Tortosa, altres autoritats i fidels.
El Sr. Ximo Rambla, periodista, donà la benvinguda a tots els assistents. Tot seguit, el Cor de
Cambra Tyrichae, interpretà els Goigs a la Mare
de Déu de la Cinta, probablement del segle XVIII.
A continuació, la Sra. Silvia Tejedor donà lectura
a l’Ofici del Cíngol de Santa Maria, del Breviari de
la catedral de Tortosa editat l’any 1547 i traduït
del llatí per Antoni Cardona. On explica el miracle
de la donació.
La Sra. Núria Mora donà lectura al capítol 18è
del llibre Història de la Santa Cinta de Francisco

E

AGENDA
◗ Del 5 al 10, Teresianes de Jesús,
Exercicis espirituals per al Clergat.
◗ Diumenge 12, Catedral, a les 11.30
hores, festa diocesana de l’Hospitalitat de Lourdes.

Martorell, imprès l’any 1626 i traduït al castellà
pel Sr. Ramon Miravall.
El cant de Mn. Tomàs Bellpuig, autor de la lletra
i música de Vicent Ripollés, va precedir el Sr. Josep Lluís Villa, qui va llegir el document del papa
Pau V, sobre la institució de la Confraria, atorgat
l’any 1617 i traduït del llatí per Francisco Martorell.

Tot seguit, el cor interpretà Mare, lletra d’Artur
Gaya i música de Jordi Fusté, de l’any 2005. A continuació, va intervenir el primer majordom de l’Arxiconfraria, Sr. Francesc Viñes. Seguidament, ens
adreçà la paraula l’alcalde de Tortosa, Sr. Ferran
Bel. Al final parlà Mons. Enrique Benavent. Per acabar es cantà l’himne a la Cinta.
Maria Joana Querol

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL
6. Dilluns (lit. hores: 1a setm.)
[Gn 1,1-19 / Sl 103 / Mc 6,53-56].
Sant Pau Miki, prev. jesuïta japonès,
i companys (franciscans, jesuïtes i
laics), mrs. a Nagasaki (Japó, 1597).
7. Dimarts [Gn 1,20-2,4a /
Sl 8 / Mc 7,1-13]. Sant Ricard, rei
d’Anglaterra; sant Teodor, mr.
8. Dimecres [Gn 2,4b-9.15-17 /
Sl 103 / Mc 7,14-23]. Sant Jeroni
Emiliani (Venècia, 1486 - Somasca,
1537), prev. fund. somascos; san-

ta Josefina Bakhita, vg.; santa Elisenda, vg.
9. Dijous [Gn 2,18-25 / Sl
127 / Mc 7,24-30]. Sant Sabí, bisbe; sant Nicèfor, mr.
10. Divendres [Gn 3,1-8 / Sl
31 / Mc 7,31-37]. Santa Escolàstica (s. V-VI), vg., germana de sant Benet; santa Sotera, vg. i mr.; sant Silvà, bisbe.
11. Dissabte [Gn 3,9-24 / Sl
89 / Mc 8,1-10]. Mare de Déu de

Lourdes, apareguda a la Cova de
Massabielle (1858); sant Desideri,
bisbe; santa Eloïsa, vg.
12. Diumenge vinent, VI de durant l’any (lit. hores: 2a setm.) [Sir
15,16-21 / Sl 118 / 1C 2,6-10 / Mt
5,17-27 (o bé, més breu: 5,20-22a.
27-28.33-34a.37)]. Sta. Eulàlia (o
Eulària), vg. i mr., patrona de Barcelona i cotitular de la catedral; St. Gaudenç o Gaudenci, bisbe; St. Damià,
soldat mr.; beata Humbelina, viuda.
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Diumenge V de durant l’any
◗ Lectura del libro de Isaías (Is 58,7-10)

Diu el Senyor: «Comparteix el teu pa amb els
qui passen fam, acull a casa teva els pobres
vagabunds, si algú no té roba, vesteix-lo; no
els defugis, que són germans teus. Llavors
esclatarà en la teva vida una llum com la del
matí, i es tancaran a l’instant les teves ferides; tindràs per avantguarda la teva bondat,
i per rereguarda, la glòria del Senyor. Quan
invoquis el Senyor, ell et respondrà, quan cridis auxili, ell et dirà: “Aquí em tens.” Si no
intentes de fer caure els altres, ni els assenyales amb el dit pronunciant un malefici, si
dónes el teu pa als qui passen gana i satisfàs la fam dels indigents, s’omplirà de llum la
teva foscor, i el teu capvespre serà clar com
el migdia.»

Oráculo del Señor: Este es el ayuno que yo
quiero: soltar las cadenas injustas, desatar
las correas del yugo, liberar a los oprimidos,
quebrar todos los yugos, partir tu pan con el
hambriento, hospedar a los pobres sin techo,
cubrir a quien ves desnudo y no desentenderte de los tuyos. Entonces surgirá tu luz como la aurora, enseguida se curarán tus heridas, ante ti marchará la justicia, detrás de ti
la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá; pedirás ayuda y te dirá:
«Aquí estoy». Cuando alejes de ti la opresión,
el dedo acusador y la calumnia, cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies al alma
afligida, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía.

◗ Salm responsorial (111)

◗ Salmo responsorial (111)

R. L’home just és llum que apunta en la fosca.

R. El justo brilla en las tinieblas como una luz.

L’home just, compassiu i benigne, / és llum
que apunta en la fosca. / Sortós l’home que
presta de bon grat, / que disposa a consciència els seus afers. R.

En las tinieblas brilla como una luz / el que es
justo, clemente y compasivo. / Dichoso el
que se apiada y presta, / y administra rectamente sus asuntos. R.

El just no caurà mai, i deixarà un record inesborrable. / Viu sense por de les males noves, / se sent ferm confiant en el Senyor. R.

Porque jamás vacilará. / El recuerdo del justo será perpetuo. / No temerá las malas noticias, / su corazón está firme en el Señor. R.

Té el cor incommovible, res no tem, / reparteix
el que té, ho dóna als pobres, / la seva bondat consta per sempre, / pot alçar el front
amb dignitat. R.

Su corazón está seguro, sin temor. / Reparte limosna a los pobres; / su caridad dura
por siempre / y alzará la frente con dignidad. R.

◗ Lectura de la primera carta de sant Pau
als cristians de Corint (1Co 2,1-5)

◗ Lectura de la primera carta de san Pablo
a los Corintios (1Cor 2,1-5)

Germans, quan vaig venir a vosaltres no us
vaig anunciar el misteri de Déu amb el prestigi de l’eloqüència i de la saviesa. Entre vosaltres no vaig voler saber res més que Jesucrist, i encara clavat a la creu. I em vaig
presentar davant vostre feble, esporuguit i
tremolós. En tot allò que us deia i us predicava no hi entraven paraules que s’imposessin
per la seva saviesa, sinó pel poder convincent de l’Esperit, perquè la vostra fe no es fonamentés en la saviesa dels homes, sinó en
el poder de Déu.

Yo mismo, hermanos, cuando vine a vosotros
a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice
con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa
alguna, sino a Jesucristo, y este crucificado.
También yo me presenté a vosotros débil y
temblando de miedo; mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del
Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en
la sabiduría de los hombres, sino en el poder
de Dios.

◗ Lectura de l’evangeli segons sant Mateu
(Mt 5,13-16)

◗ Lectura del santo evangelio según
san Mateo (Mt 5,13-16)

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Vosaltres sou la sal de la terra. Si la sal
ha perdut el gust, amb què la tornarien salada? No serà bona per a res. La llençaran al
carrer i que la gent la trepitgi. Vosaltres sou
la llum del món. Un poble dalt d’una muntanya no es pot amagar. Tampoc, quan algú
encén un llum, no el posa sota una mesura, sinó en un lloc alt, i fa llum a tots els qui
són a casa. Igualment ha de resplendir la
vostra llum davant la gent. Llavors, en veure
el bé que heu obrat, glorificaran el vostre Pare del cel.»

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la
sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No
sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo.
No se puede ocultar una ciudad puesta en lo
alto de un monte. Tampoco se enciende una
lámpara para meterla debajo del celemín sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Brille así vuestra luz
ante los hombres, para que vean vuestras
buenas obras y den gloria a vuestro Padre
que está en los cielos.»

Vosaltres sou
la sal de la terra
i la llum del món

Fra Angelico, El sermó de la muntanya, fresc, s. XV.
Museu del Convent de Sant Marc, Florència (Itàlia)

etornats a Jerusalem, els desterrats la
troben sense el resplendor promès i es
pregunten si Déu s’ha oblidat del seu
Poble o si no és tan poderós com creien. Llavors el profeta avisa: Les vostres culpes han
obert un esvoranc entre vosaltres i el vostre
Déu (Is 59,1s).
Com reparar l’esvoranc? Comparteix el teu
pa amb els qui passen fam, acull a casa teva
els pobres vagabunds.
Predicant a Corint un home feble, esporuguit i tremolós, sense eloqüència ni saviesa,
no té perspectives d’èxit.
Més encara: Pau no va voler saber res més
que Crist, i encara clavat a la Creu!
Però de fet a Corint viu la seva més gran
experiència missionera: perquè la força li ve
del poder convincent de l’Esperit.
Perquè la vostra fe es fonamenti en el poder
de Déu i no en saviesa d’homes.
Acabat el Sermó de la Muntanya, programa
de Jesús, ara ensenya qui han de ser els seus
anunciadors i testimonis. Jesús diu als seus deixebles: «Vosaltres sou la sal de la terra. Vosaltres sou la llum del món.»
Pels antics la sal i el sol/llum són coses de
les que no es pot prescindir.
Sovint l’Indicatiu fa d’Imperatiu; així «sou..»
vol dir «heu de ser...».
La sentència enceta la secció on Jesús reclama als seus que siguin més justos que els
mestres de la Llei i els fariseus.
Si la sal ha perdut el gust, no serà bona per
a res: l’autopreservació de la pròpia identitat
no és de tancament sinó perquè fructifiqui el
talent de l’opció cristiana.
El plural del «Vosaltres sou...» denota la preocupació eclesial de Mt.
Els qui de debò viuen les Benaurances són
els qui realment esdevenen sal de la terra i
llum del món.

R
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◗ Lectura del llibre d’Isaïes (Is 58,7-10)
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